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• Telovadnico v Gorenji vasi bodo začeli graditi konec marca
• Polycom je v Dobju začel z izgradnjo novega centra
• Izšel je drugi del knjige Moj kraj skozi čas
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Iz županovega
dnevnika

• 21. 1. – Na
zaključnem turnirju v
balinanju v podzemni
utrdbi na Golem vrhu.
• 1. 2. – Na sestanku na Ministrstvu za
šolstvo in šport (Oddelek za investicije),
kjer smo predstavili pripravljenost našega
projekta Športna dvorana v Gorenji vasi. V
jesenskih mesecih lahko računamo na razpis
za nepovratna sredstva.
• 3. 2. – Na turističnem sejmu Alpe-Adria,
kjer so se naša društva predstavila na stojnici
TD Žirovski vrh; posebno pozornost sta zbudila Kosmov Janez in Presečnikova Meta.
• 5. 2. – Na proslavi ob državnem kulturnem
prazniku, ki so ga odlično organizirali učenci in
učiteljice Podružnične šole v Lučinah. Osrednji
gost je bil Pavle Ravnohrib.
• 7. 2. – Organizirali smo sestanek z
našimi ponudniki domače hrane in predstavniki javnih zavodov iz vse države
s ciljem – več domače hrane v šole. Za
zaključek smo obiskali sirarni Pustotnik in
Bogataj v Gorenji vasi.
• 11. 2. – V Ljubnem smo navijali za našo
skakalno šampionko Emo Klinec.
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• 14. 2. – S predstavniki Direkcije RS
za infrastrukturo smo si ogledali cesto
Trebija–Sovodenj. Prvi del do odcepa za
Fužine je že v fazi projektiranja in bo šel
tudi prednostno v izvedbo. Če bo šlo vse
po načrtih, še letos.
• 19. 2. – Ogledal sem si igro KUD
Sovodenj Štala na odru 2. Res vrhunska
predstava. Vse pohvale ustvarjalcem in
igralcem.
• 27. 2. – Podpisal sem gradbeno pogodbo
za izgradnjo Športne dvorane v Gorenji vasi
z izbranim izvajalcem na javnem razpisu, to
je podjetje Dema plus inženiring, d. o. o.,
iz Ljubljane.
• 1. 3. – Na obisku v Muzeju Idrija
na temo izkušenj delovanja muzeja in
bodočega sodelovanja in povezovanja, ki
se kaže kot nujno potrebno.
• 4. 3. – Gostili smo umetnostne kovače
iz mesta Ybsitz v Avstriji. Kovaštvo Krmelj
z Loga z njimi že dolgo sodeluje, v Poljansko dolino pa se bodo še vrnili.
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Stik z županom

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste
želeli pri njem oglasiti osebno na občini, 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: 21. aprila
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 7. aprila 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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102. Foto na naslovnici: Robert Peternelj.
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Uvodnik

Ali še znamo reči hvala?
Marec je poseben mesec. Narava se začne
prebujati, ptički se ženijo, dnevi postajajo
toplejši, pride pomlad. Poseben pa je tudi zato,
ker v tem mesecu praznujemo mednarodni
dan žena in kasneje še materinski dan. Vedno
se rada spomnim, kako sem v šoli z veseljem
izdelovala darila, s katerimi sem nato obdarila
mamo. Še nekaj let zatem je v torbici nosila
podarjeno ogledalce, okrašeno z majhnimi
rožicami. Zdaj se je vloga obrnila in dobivam
darila od svojih otrok. Prav lepo je gledati
najstarejša, s kakšnim navdušenjem, ponosom
in ljubeznijo jih izročata … in kako hitita razlagati, kako sta jih naredila in koliko truda sta

vložila v izdelek.
To je, ko so otroci otroci. Kaj pa kasneje?
Se kot odrasli še vedno znamo zahvaliti svojim
mamam za vso pomoč, ki nam jo nudijo, za vse
malenkosti, ki jih naredijo za nas, morda skuhajo
dobro kosilo ali zlikajo perilo? Pa ob tem ne mislim samo na zahvalo ob njihovem prazniku … in
ne samo na zahvalo mamam, da ne bomo krivični.
Čeprav ženska pregovorno podpira tri vogale v
hiši, hiša ne bi stala brez četrtega vogala, zato je
vloga in pomoč očeta enako pomembna. Se torej,
tudi ko odrastemo, še znamo zahvaliti staršem?
Otroke ves čas učimo, naj rečejo hvala, ko dobijo
kaj v dar, jih opominjamo, naj se zahvalijo za

pripravljeno in postreženo kosilo, za to in za ono
… Lepo bi bilo, če bi tudi odrasli sledili temu.
Bili zgled otrokom. Tako preprosta beseda s tako
veliko močjo – godi tako tistemu, ki mu je zahvala
namenjena, kot tudi tistemu, ki jo izreče.
Nikoli ni prepozno, da začnemo (pogosteje)
uporabljati besedo hvala. Zato na tem mestu
izkoriščam priložnost in se vam, dragi bralci, v
imenu celotnega uredništva Podblegaških novic
zahvaljujem za branje. Ob enem se priporočamo
za sodelovanje v obliki prispevkov, komentarjev in idej tudi v prihodnje. Vsem ženskam in
mamam pa čestitke ob prazniku.
Tina Dolenc, pomočnica urednice

S 14. redne seje občinskega sveta

Spremenili OPPN, da se bo lekarna lahko selila in širila
Svetniki so 23. februarja na seji med drugim potrdili spremembe odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) med zdravstvenim domom,
Jelovico in Blati, saj naj bi se lekarna preselila nadstropje niže, kot je zdaj,
dogradila prostore in širila svojo dejavnost.

izpadlo iz sistema financiranja. Marjeta Šifrar z
občinske uprave je pojasnila, da predvidevajo,
da ne, saj želijo s tem samo spodbuditi društva,
da so res aktivna.
Predlagali so tudi večje denarne nagrade za
jubilejne obletnice. Zneski, četudi primerljivi
s sosednjimi občinami, so se jim ob dejstvu,
da turizem v občini sicer močno spodbujajo,
zdeli prenizki.

Foto: D. P.

Ne le 100, kar 200 evrov

Lekarna se bo selila v pritličje zdravstvenega doma in povečala svoje prostore.
Kot je pojasnila Elizabeta Rakovec iz objekta), ter širila prostore s prizidkom in ureobčinske uprave, je lekarna že ob preureditvi dila lasten vhod.
glavnega vhoda želela umestiti svoje prostore
tako, da bi bili dostopnejši občanom: »Zdajšnji Več za jubileje društev
OPPN tega ni predvideval, zato ga s tem skleSvetniki so potrdili spremembe in dopolpom spreminjamo, da se taka gradnja lahko nitve Pravilnika o sofinanciranju turističnih
dopusti.« Župan je dodal: »Glede na to, da je dejavnosti v občini. Te med drugim določajo,
bil v tistem delu predviden dom starejših, smo da se lahko na razpise prijavijo društva, ki ornaredili tak popravek, da je širitev lekarne ganizirajo vsaj eno vodilno turistično prireditev
mogoča, kar nas še posebej veseli, saj smo in še dve ostali (doslej so se lahko prijavila
precej povečali tudi zdravstvene storitve.« društva tudi s samo eno prireditvijo). Društvo
Mirjana Možina je dodala, da je to gesto treba lahko kandidira na razpis samo z eno prijavo,
samo pozdraviti, namreč »če bo ta investicija prijave posameznih sekcij pa se ne upoštevajo.
urejena, bo lekarna tu ostala.« Lekarna se bo Po mnenju Cirila Aliča naj bi se tako izognili
tako preselila v nadstropje niže, kjer so zdaj poplavi raznovrstnih društev. Heleno Gorjan je
študenti (ti se bodo umaknili na severno stran zanimalo, ali bo zaradi tega zdaj kakšno društvo

Kot je opozoril Jure Krvina, »društvo po
zdajšnjih kriterijih prejme za 10 let delovanja
zgolj 10 evrov na leto. Če vseh 50 društev v
občini prejme na leto 200 evrov, je to vsega
skupaj 10.000 evrov … Znesek bi lahko dvignili
za vsaj 100 %. Bodimo prva med občinami, ki
bo to storila.« Znesek so torej za jubilejne obletnice društev soglasno povečali s 100 na 200
evrov. »Ravno na področju turističnih društev
občani opravijo ogromno prostovoljnega dela
in s prireditvami društev je opravljen velik
promocijski del za občino in Poljansko dolino,«
je ob tem še opozoril župan Čadež, ki je bil s
pobudo zadovoljen.
Svetniki so potrdili tudi spremembe Odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki ter določili
podrobnejše kriterije in merila za olajšave pri
plačevanju komunalnega prispevka. Kot je
pojasnil Ciril Alič, predsednik gospodarskega
odbora, je šlo zgolj za »birokratsko usklajevanje
z državnimi predpisi«.

Pobude večinoma o cestah …

Med pobudami in predlogi je prisotne
zanimalo, kako daleč je gradnja gorenjevaške
telovadnice, kako je s protipoplavno ureditvijo
Poljan, pa s cestami do Sovodnja in Javorij
ter mimo Dolenje Dobrave. Opozorili so na
kaotičen parkirni režim ob stari cesti skozi
Gorenjo vas, kritični so bili tudi do smeti, ki
jih odmetavajo nekateri vozniki ob cestah, še
posebej na trasi od Poljan proti Visokemu.
Damjana Peternelj
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Protipoplavna ureditev Poljan

Krajani opozarjajo na reševanje Ločivnice
Na javni predstavitvi predlogov protipoplavne rešitve Poljan
januarja so krajani, ki živijo tik ob Ločivnici, opozorili na
nekatere rešitve, ki so nujne, da do novih večjih poplav ne
bi več prihajalo. Predloge so zbrali v dopisu, ki so ga že
lani posredovali na Občino Gorenja vas - Poljane v upanju,
da jih bodo pri reševanju težav upoštevali.

Foto: Kristina Z. Božič

Osem stanovalcev, ki živijo tik ob Ločivnici, je svoje pobude strnilo v šest
točk. Z rešitvijo protipoplavne zaščite Poljan, ki je bila predstavljena krajanom,
se strinjajo, dodajajo pa, kje bodo morali biti načrtovalci in izvajalci del pozorni.
Kot je povedal Frenk Tavčar, eden od lastnikov hiše ob potoku, se zavzemajo
predvsem za celostno rešitev tako Ločivnice kot centra Poljan. Prepričani so,
da je treba ob posegih v potok razmišljati tudi o celotni podobi centra, kar bi
po njihovem mnenju moral nadzorovati nekdo, ki mu je tovrstno urejanje
blizu in bi imel celoten pregled nad obnavljanjem. Opozarjajo zlasti na višino
škarpe ob Ločivnici, ki je zdaj na eni strani obnovljena in višja, medtem ko
je na drugi strani nižja. To, kot pravi Tavčar, ob višji vodi predstavlja težavo,
saj se voda z višje začne razlivati na nižjo stran, proti hišam. Želeli bi, da se v
sanacijo škarpe na desni strani potoka vključi izgradnja nove, kjer je potrebna
(predvsem pred hišama številka 56 in 57), in se dvigne povsod tam, kjer je to
še potrebno – glede na že zgrajeno novo škarpo na levi strani.

Rešitve za čim hitrejše odtekanje vode

Stanovalci želijo ohraniti dostope do vode, torej stopnice, ki vodijo do
nje – tudi za to imajo predloge rešitev. Posebno pozornost je po njihovem
mnenju treba nameniti dvigu škarpe pri Lovskem domu, kjer ima voda zaradi
novozgrajene klančine do mostu onemogočeno odtekanje navzdol proti izlivu
Ločivnice v Soro. Obenem je treba tu poskrbeti še za odtoke z ulice v potok,
da bo voda lahko odtekala. Za drugo brv, ki je zdaj nameščena čez vodo,

Ceste cvetijo

Foto: Milka Burnik

Dolgotrajna zimska zmrzal je na cestah pustila veliko sledov v obliki
razpok, lukenj, odlomov asfalta. Vozniki upamo na čim hitrejše krpanje
poškodb. Na regionalnih cestah to postorijo cestne službe, na lokalnih pa
za tisto cesto zadolženi posamezniki s strani krajevne skupnosti oziroma
občine. Včasih za delo poprimejo kar krajani sami, ker jim je mar varna
vožnja po vsaj za silo primernem cestišču. Na prostovoljni bazi so nekaj
podobnega naredili tudi na cesti, ki vodi s Sovodnja ob potoku Javorščica.
Največje luknje so očistili in jih zapolnili s t. i. suhim asfaltom, ki so ga
brezplačno dobili v Todražu.
Milka Burnik

Cesto s Sovodnja proti Javorjevemu Dolu so z asfaltom zakrpali kar
krajani sami.
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Krajani, ki živijo ob Ločivnici, so na občino posredovali nekaj predlogov,
kako urediti potok, da ne bo več toliko poplavljal.
želijo, da ostane, in sicer v isti funkciji, kot jo opravlja sedaj – namenjena
pešcem in kolesarjem, prilagojena višini škarpe na obeh straneh ter v isti ali
obnovljeni obliki. Z izgradnjo novega betonskega mostu pri hišni številki
53 se strinjajo. Opozarjajo le na upoštevanje dejstva, da je most primeren
za prevoz z osebnimi in tovornimi vozili ter usklajen z novo višino škarp na
obeh straneh potoka. Menijo še, da je treba desni breg od Termike do prvega
levega brega, ki pada v vodo, prav tako primerno urediti. Tudi tu namreč
voda, ko je zelo visoka, vdre na travnik ter teče po ulici navzdol.

Sporazum v fazi sprejemanja,
razpisna dokumentacija pripravljena

Kot so sporočili z občine, sporazum o sofinanciranju protipoplavne
ureditve Poljan z Ministrstvom za okolje in prostor še ni podpisan. Razpisna
dokumentacija za objavo javnega naročila je pripravljena, a jo mora pred
samo objavo ministrstvo še potrditi. Projektno dokumentacijo trenutno
izdelujejo štiri projektantska podjetja iz štirih različnih projektantskih
področij. Po sklepnem usklajevanju projektantov, predvidenem v marcu,
bodo na občini imeli natančnejše podatke o rokih priprave sporazuma in
druge dokumentacije. Direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec je
dodala, da od občanov posebnih pripomb niso prejeli. »Analizirali smo le
pobude z javne obravnave. Pač pa smo dodali še nekaj novosti v same protipoplavne ureditve, ki se nanašajo na umeščanje povsem novega mostu čez
Soro poleg obstoječega, kar omogoča optimalnejšo in poplavno varnejšo
ureditev sotočja z Ločivnico, ter prestavitev trafo postaje izven razlivnega
območja poplavnih voda.« V projekt poplavne ureditve center Poljan ni
vključen. »Za urejanje centra ne moremo pridobiti gradbenega dovoljenja,
dokler ne izvedemo poplavnih ureditev. Soglasja za nove ureditve v centru
lahko dobimo šele, ko je poplavna ureditev v celoti realizirana.« Bistvena
pripomba krajanov je bila, da je potrebno paziti, da bo škarpa ob Ločivnici
enako visoka, kar je projektant vodnogospodarskih ureditev že ob samem
začetku projektiranja upošteval kot izhodišče. Preučili bodo še možnost
ureditve obrežij Ločivnice v smeri proti nekdanjemu Termu, sprejeta pa
je tudi odločitev, da se čez Ločilnico postavi nadomestna brv.
Več o datumih začetka del ter dokončnih rešitvah situacije pa bodo lahko
povedali, ko bo potrjena razpisna dokumentacija ter podpisan sporazum z
ministrstvom, o čemer bomo prav tako pisali v Podblegaških novicah.
Kristina Z. Božič

Telovadnica Gorenja vas

Začetek gradnje že konec marca
Foto: arhiv občine

V teh dneh bo podjetje Dema plus inženiring začelo z gradbenimi deli pri
gorenjevaški osnovni šoli. Če bo šlo po načrtih, bo težko pričakovana telovadnica
oziroma večnamenska dvorana s spremljajočimi naložbami nared že v dobrem
letu dni – končana naj bi bila do konca poletnih počitnic leta 2018.

Začetek izvajanja gradbenih del pričakujejo
konec marca. Rok za zaključek vseh
pogodbenih del je 30. 9. 2018, na občini pa
pričakujejo, da bodo zunanje ureditve, zlasti v
delu preurejenega zunanjega športnega igrišča,
dograjene še pred koncem letošnjega leta.
še 200 jih bo na zložljivi tribuni. V objektu bodo
še shrambe za športne pripomočke, garderobe
in ostali pripadajoči prostori, ki bodo ločeni za
obiskovalce in športnike.

Več investitorjev,
občina bo pokrila večji del

27. februarja sta župan Milan Čadež in direktor podjetja Dema plus inženiring, d. o. o., Denis
Pere podpisala pogodbo za gradnjo Športne dvorane Gorenja vas.
Na občini so javno naročilo v celoti izpeljali gradnjo, kar pomeni, da bo energetsko zelo varčna.
v vsega dveh mesecih in pol. Do roka sredi janu- Postavljena bo poleg obstoječe telovadnice in zuarja je ponudbe oddalo deset podjetij, mesec nanjega igrišča, tako da se bo fizično dotikala šole
dni kasneje je bilo že jasno, da bo tri milijone (kuhinje in avle) ter novega prizidka šole za prvo triain 890.407 evrov (z DDV) težko investicijo do,« je opisal Bernard Strel, na občini višji svetovalec
izvedlo podjetje Dema plus, d. o. o., s podizva- za področje komunale in gradenj, ter dodal, da bo
jalci, ki je oddalo najugodnejšo ponudbo.
zaradi slabe nosilnosti temeljnih tal narejeno globoko
Za ta znesek bodo zgradili novo zunanje temeljenje (do 14 metrov) s tako imenovanimi ABigrišče, ki mora biti končano že septembra slopi premera 100 centimetrov. Nadzemni del objekta
letos, uredili parkirišča ter nov prometni režim, bo montažna lesena konstrukcija.
pri čemer bo poudarek na varnosti pešcev.
Nova telovadnica bo imela 1.080 kvadratPešpoti bodo ločene od prometa in bodo nih metrov uporabne površine, od tega 1.056
omogočale varen dostop do šole in vrtca. Ob kvadratnih metrov igralne površine (mere so
izgradnji telovadnice bo tretji del investicije 44 m krat 24 m), ki jo bo mogoče s pomočjo
namenjen še vzpostavitvi nove kotlovnice na zaves razdeliti na tri igralne površine. Urelesne sekance.
jena bo med drugim tudi plezalna stena. Na
»Dvorana bo zgrajena po standardih za pasivno nepremični tribuni bo prostora za sto sedežev,

Zunanje igrišče bo nekoliko manjše od
zdajšnjega, prilagojeno bo danim možnostim,
je pojasnil Strel. Veliko bo 1.100 kvadratnih
metrov, opremljeno s štirimi koši za košarko ter
goloma za mali nogomet, podlaga bo gumirana,
iz tartana, okrog pa atletska steza.
Tretji del investicije je preureditev kotlovnice.
Zdajšnja ima moč 750 kW, za ogrevanje se
uporablja kurilno olje. »Z že izvedeno energetsko
sanacijo šole in z gradnjo nove dvorane v pasivnem
standardu se potrebe po energiji zmanjšujejo na
moč 500 kW. Tako je predvidena vgradnja kakovostnega kotla na lesne sekance in izdelava novega
zalogovnika za sekance, ki bo v celoti pod nivojem
terena. Novi kotel na sekance se bo postavil v prostor obstoječe kotlovnice,« je opisal Strel.
Tej investiciji bo podrejen občinski proračun
v prihodnjih nekaj letih, saj bo večji del sredstev
prispevala občina. Za zdaj je potrjeno, da bo
513.000 evrov primaknil Eko sklad, koliko bo
prispevala Fundacija za šport, na občini še niso
mogli povedati. Kot je dejal župan, pa bodo naredili
vse, da bi pridobili tudi razpisana sredstva za športno
infrastrukturo ministrstva za šolstvo in šport.
Milka Bizovičar

Obisk šolske ministrice

Ogledala si je dotrajano gorenjevaško telovadnico
Na povabilo župana Milana Čadeža in poslanca Žana Mahniča se je dr. Maja Makovec
Brenčič skupaj z generalnim direktorjem Direktorata za šport dr. Borom Štrumbljem
konec januarja mudila v Gorenji vasi. Namen njenega obiska je bil seznaniti se s
projektom izgradnje nove športne dvorane pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja.
županu in njegovi ekipi, kot seveda tudi šoli in
ravnatelju, da se išče rešitve, kako kakovostno,
za daljše časovno obdobje, zagotoviti pravi,
rekreativni, športni in seveda tudi zdravju namenjen prostor.«

Občina računa na sredstva ministrstva

Župan Milan Čadež je povedal, da računajo
tudi na sofinanciranje ministrstva: »Ministrici
smo konkretno predlagali, naj pod razpisne
pogoje vključijo pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje in že izbranega izvajalca.
Na ta način se bo dejansko videlo, kako daleč so
vsi projekti v državi, poleg tega pa bodo na tak
način zanesljivo vsa sredstva počrpana.«
Mojca Oblak

Foto: arhiv občine

Občinska ekipa na projektu dela zadnjih pet
let in je tik pred tem, da stečejo gradbena dela.
Da je prostorska stiska v dotrajani, 46 let
stari telovadnici res velika, se je ministrica
lahko prepričala tudi v živo, ravnatelj Izidor
Selak pa ji je ob tem predstavil razmere zadnjih
dveh desetletij, ko iz leta v leto telovadi vedno
večje število učencev: »Skušamo poskrbeti za
kar se da kakovosten pouk športne vzgoje, se
pa nemalokrat zgodi, da imajo učenci telovadbo
kar v učilnicah, na hodnikih, v šolski avli ali
celo na balkonu telovadnice.«
Ministrica je pohvalila trud vseh sodelujočih.
»Na ministrstvu bomo v prihodnjih mesecih
odprli nov razpis, v katerega spadajo tudi
investicije v tovrstne projekte. Vse pohvale

Ministrica z ravnateljem in županom v telovadnici šole
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Intervju z direktorico RŽV Hiacinto Klemenčič

S pomladjo končani interventni drenažni
Foto: D. P.

Z interventnimi deli, začetimi avgusta lani, naj bi v Rudniku Žirovski vrh povečali
sevalno varnost območja in pripomogli k hitrejšemu zaprtju rudnika, a se ta
na odlagališču Boršt podaljšujejo. O tem in drugih aktualnih temah smo se
pogovarjali z direktorico Hiacinto Klemenčič.

vremenskih razmer, predvsem količine, intenzivnosti in razporeditve padavin. S satelitskim
sistemom za spremljanje premikov v realnem
času bomo že med letom videli odziv plazu na
izvedene ukrepe. Glede na to, da nove drenažne
vrtine trenutno odvajajo nekaj litrov vode na
sekundo, bi se to po mojem mnenju na premikih
moralo odražati.

Se bo strošek del zaradi časovnega zamika
povišal?
Pogodbena vrednost je 293.000 evrov, izvajalec mora projekt, ne glede na težave, za tako
ceno tudi izvesti.

Direktorica RŽV Hiacinta Klemenčič pričakuje, da bodo interventna sanacijska dela na Borštu
končana še to pomlad. Na sliki kaže, kje so na karti zarisane drenažne vrtine.
bi bila januarja letos zaključena, a se to ni
Kako bi ocenili delo v preteklem letu?
Preteklo leto je bilo precej drugačno od zgodilo. Zakaj?
Ukrepi naj bi bili po pogodbi izvedeni v
prejšnjih. Ocenjujem ga kot zelo uspešno, saj
sem se od prihoda v rudnik zelo trudila, da bi petih mesecih. Gre za 17 drenažnih vrtin v plaz
izvedli interventne drenažne ukrepe, predvsem pod odlagališčem in v zaledje odlagališča v
drenažne vrtine, s katerimi bi omejili vtok zaled- smeri glavnega vodonosnika. Dela še potekajo,
nih voda v območje odlagališča in njegove pod- saj je decembra lani prišlo do več lomov orodja.
lage, znižali nivo podtalnice ter s tem zagotovili Vrtine so dolge do 140 metrov in vrtane pod
manjšo, še sprejemljivo hitrost plazenja podlage relativno majhnim naklonom. V dveh vrtinah
odlagališča. To je eden od pogojev za dokončanje je ostalo več kot 80 metrov vrtalnega drogovja
tehničnega pregleda odlagališča Boršt. Brez in diamantne vrtalne krone. To so izvajalci
tega rudarski organ ne more izdati dovoljenja za poskušali reševati z dodatnim vrtanjem, venzaprtje. Lani poleti smo izvedli javno naročilo dar je geologija terena zelo zahtevna, gre za
in začeli z izvajanjem del. Drugo zelo uspešno hitro menjavanje mehkejših in trdih plasti ter
dejanje je bila zagotovitev finančnih sredstev za za vzporedne prelome blizu skupaj, tako da
plačilo nadomestila zaradi omejene rabe prostora jim rešitev drogovja ni uspela. Drogovje je
Občini Gorenja vas - Poljane (NORP). Ob koncu v vrtinah tujek in onemogoča vgradnjo perleta je Ministrstvo za okolje in prostor s preraz- foriranih cevi.
poreditvijo sredstev znotraj svojih proračunskih
Kaj to pomeni za dokončanje del?
postavk namenilo 802.000 evrov za plačilo
Izvajalec mora projekt izvesti do konca. Že
NORP za leto 2015 in do novembra 2016. Tudi
dvakrat je zaprosil za podaljšanje pogodbenega
sicer smo poslovni načrt v celoti realizirali.
roka, z ministrstvom smo mu to podaljšanje
odobrili. Trenutno potekajo vrtanje nadomestKako ste zaključili leto?
Poslovanje smo pozitivno zaključili. Pozi- nih vrtin, kjer jim vrtin ni uspelo izvrtati v
tiven poslovni izid, 290.000 evrov presežka skladu s projektom, ter zaključna dela.
prihodkov nad odhodki, pa je posledica tega,
Kaj bo sledilo?
da poteka zagotavljanje sredstev za plačilo
Najmanj eno meteorološko leto po zaključku
NORP z zamikom. Stroški nadomestila za leto
2015 so vključeni v poslovni izid leta 2015, izvedbe interventnih ukrepov bodo potekali
prihodek pa je bil v letu 2016. Težava je v tem, meritve pretokov drenažne vode iz vrtin,
da bomo morali plačati tudi davek na dobiček. spremljanje vpliva dodatne drenaže na nivo
Če je vprašanje, ali je bolje dobiti 800.000 podtalnice v vrtinah in spremljanje gibanja
evrov za plačilo nadomestila zaradi omejene plazu z GPS nadzornim sistemom. V začetku
rabe prostora za dve leti in plačati 30.000 aprila bodo izvedene redne precizne geodetske
evrov dobička ali jih ne dobiti, je bolje izbrati meritve odlagališča Boršt, naslednja meritev
prvo možnost. Davek od dobička bomo morali bo spomladi leta 2018. Na osnovi rezultatov
meritev bomo ocenili učinkovitost izvedenih
plačati z lastnimi sredstvi.
Interventna dela, začeta avgusta lani, naj ukrepov. Hitrost premikov je odvisna tudi od
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Bo poleg teh interventnih ukrepov potreben
še kakšen, npr. izgradnja drenažnega rova, ki
so ga pred časom omenjali na ministrstvu?
Drenažni rov je bil predviden kot druga faza
ukrepov za stabilizacijo plazu, kar je Strokovni
projektni svet predvidel že leta 2010. Glede na
razpoložljivost in količino potrebnih finančnih
sredstev je predlagal, da se sanacija izvede
postopoma, najprej drenažne vrtine, ker so
cenejše. Rov je finančno precej večji zalogaj,
prva ocena je od dva do 2,5 milijona evrov.
Bo potreben?
O morebitni izvedbi drenažnih rovov se
bo odločalo, ko bodo znani učinki delovanja
drenažnih vrtin.
Koliko pa Boršt še plazi?
S prekritjem odlagališča Boršt leta 2009 se
je hitrost premikanja podlage odlagališča pričela
zmanjševati, v letih 2015 in 2016 je znašal premik
kontrolne točke GMX2 na odlagališču dobra dva
centimetra, premik točk na odlomnem robu plazu
pa do pet centimetrov na leto. Od aprila 2010, ko je
bil postavljen GPS sistem, do konca leta 2016 so
se geodetske točke na odlagališču premaknile že
za več kot 20 centimetrov. S podlago drsi približno
70 odstotkov površine odlagališča.
Koliko bi morali zmanjšati hitrost premikanja plazu za njegovo zaprtje?
Mejna vrednost (URSJV) je 1,5 centimetra.
Pri takih premikih bi drenažni sistem vzdržal še
vsaj desetletje. Interventni ukrepi naj bi glede
V dveh vrtinah, ki sta dolgi po 120 metrov, je že
decembra lani prišlo do lomov orodja, tako da
je v njih ostalo 80 metrov vrtalnega drogovja.
Rok za dokončanje so, kot so pojasnili na MOP,
prestavili na sredino februarja, a v podjetju
Pavčnik, d. o. o., iz Hrastnika, ki dela izvaja,
tudi tega niso dosegli. Dodatno je podaljšan
do konca marca.
Direktorica Rudnika Žirovski vrh mag. Hiacinta
Klemenčič je pojasnila, da bodo po terminskem
planu dela zaključena spomladi. Ko bodo dela
končana, naj bi bilo zavrtanih in vgrajenih
1.455 metrov 80-milimetrskih drenažnih cevi.
Ti ukrepi naj bi zadoščali, kot je še pojasnila,
za eno do dve desetletji.

na premer obstoječega drenažnega sistema
zadoščali za eno do dve desetletji.
Kdaj bi ga po vašem mnenju lahko
dokončno sanirali?
Če bodo učinki vrtin v okviru pričakovanj,
potem bodo lahko hitro izpeljani tudi adminis
trativni postopki, pomembni za zaprtje. V
nasprotnem primeru se pa postopek lahko
podaljša. Ko bo rudarski organ izdal dovoljenje
za zaprtje in ga izločil iz pridobivalnega
prostora, bo tudi upravljanje Boršta skladno z
zakonodajo prevzela Agencija za radioaktivne
odpadke iz Ljubljane (ARAO).
Že zdaj upravljajo odlagališče Jazbec.
Kakšno je sodelovanje?
ARAO upravlja odlagališče Jazbec neodvisno. RŽV so naročili meritve pretokov izcednih
voda Jazbeca in inklinacije, sodelujemo pa tudi
pri izdelavi letnega poročila o nadzoru radioaktivnosti okolja rudnika in oceni izpostavljenosti
prebivalcev.
Kako pa sodelujete z ministrstvom na eni
in občino na drugi strani?
Ocenjujem, da dobro. Ministrica ga. Irena
Majcen ima dobro ekipo in se je osebno zavzela
za zaključek končne ureditve odlagališča Boršt,
prav tako pa župan g. Milan Čadež ceni domače
znanje in prizadevanja, da se vplive rudnika
na okolje čim bolj zmanjša. Menim, da imamo
podporo z obeh strani, pa tudi od nadzornega
sveta, tako da se da delati.
Zaposleni smo štirje delavci, pomagajo nam
trije upokojeni nekdanji sodelavci, ki pokrivajo
posamezna strokovna področja. Tekoče poslovanje ni ogroženo, redno izvajamo vzdrževanje,
monitoring in nadzor odlagališča Boršt ter
okolja – dolvodno po dolini Brebovščice in
reke Sore. Z MOP imamo podpisano pogodbo
o začasnem financiranju poslovanja do konca
maja, na naši proračunski postavki pa so zagotovljena sredstva za delovanje do konca leta.
Vprašanje nadomestila Občini je za leto 2017
še odprto, ampak glede na to, da je ministrstvo
odločeno pomagati zapreti rudnik, pričakujem,
da bo ta sredstva ob koncu leta uspelo zagotoviti. Gre za 360.000 evrov.
Kako vidite prihodnost rudnika?
Interventni ukrepi so velik korak k
dokončnemu zaprtju rudnika. Končno je bilo
upoštevano mnenje strokovnjakov in zaposlenih
v rudniku, ki so tehnično usposobljeni in plaz
dobro poznajo, tako da smo veliko bliže kot
v začetku lanskega leta. Če povzamem doslej
povedano, bodo po načrtih sanacijska dela letos
zaključena, potem bomo eno leto zbirali rezultate meritev, na osnovi tega pripravili revizijo
Varnostnega poročila za odlagališče Boršt,
potem pa je potrebno izvesti še administrativne
postopke v skladu s predpisi.
Pogovarjala se je Damjana Peternelj

Polycom se bo v Dobje selil v letu dni
V gospodarski coni Dobje so 15. februarja položili temeljni kamen za nov 10.000
m² velik objekt podjetja Polycom, v katerega naj bi se v letu dni preselili iz pretesnih
prostorov v Poljanah. Investicija je vredna med 10 in 12 milijonov evrov.
Z urejanjem projektne dokumentacije so
sicer začeli že 2008. A v zaključni fazi, oktobra
istega leta, je udarila kriza in zaustavili so vse
aktivnosti.
»Tokrat so časi ugodnejši, gospodarska rast
se krepi, podjetje posluje dobro in stabilno,
imamo znanje, izkušnje in tradicijo. Glede
na vsa našteta dejstva so obstoječi prostori
postali pretesni, ne omogočajo napredka in
razvoja, kupci pa od nas zahtevajo kakovostne
in pravočasne dobave. Gradbeno dovoljenje
je pridobljeno, pogodba z izvajalcem del je
podpisana, z deli pričenjamo takoj,« je povedal
direktor Iztok Stanonik. Vzporedno s prvo fazo
gradnje pričenjajo tudi z iskanjem izvajalcev
inštalacijskih del, v jesenskih mesecih bodo
začeli z obrtniškimi deli.
»Vrednost investicije je ocenjena med 10 in
12 milijoni evrov, pridobili bomo 10.000 m²,
kar je več kot trikrat več, kot imamo sedaj.« Za
gradnjo bodo zagotovili več kot 20 % lastnih
sredstev, v februarju pa so zaključevali pogajanja z bankami za preostali del financiranja.

40 novih zaposlitev do leta 2020

Trenutno sta v podjetju zaposlena 202 delavca. »Do leta 2020 predvidevamo 240 zaposlenih ter 40 milijonov prihodkov,« je pojasnil
Stanonik. »Največ bomo zaposlovali tehnični
kader univerzitetne izobrazbe, strojnike, kemike ... Tu zadaj so roboti, avtomatizacija. Za
posluževanje strojev pa še vedno potrebujemo
ljudi, ki bodo sposobni to spraviti v proces. Če
hočemo slediti trendom, mora biti proizvodnja
čim bolj avtomatizirana in nadzorovana.«
V podjetju trenutno štipendirajo 15 mladih.
»Skladno z rastjo je urejena tudi politika kadrovanja. Delno bomo s štipendiranjem, delno pa z
iskanjem kadrov zapolnili še 40 delovnih mest
do 2020,« je pojasnil Stanonik. Kar ne bo težko,
saj so v zadnjih dveh letih pridobili več kot 200
novih projektov v vrednosti osem milijonov
evrov, ki bodo zaživeli v prihodnjih letih do
2020. »Tudi letošnje leto nam zelo dobro kaže,
zastavili smo za štiri milijone novih poslov, do
sredine februarja nam je uspelo pridobiti že
polovico, dva milijona. Tudi sami kupci nas
zelo silijo, da pospešimo tempo in da do konca
leta te stvari pripeljemo pod streho.«
Njihova proizvodnja je sicer 99-odstotno
usmerjena na tuje.

Investicija je začetek
nove zgodbe na dolini …

Na dogodku je bil prisoten tudi župan Milan
Čadež: »Obeta se nam gradnja največje tovarne
v zdajšnjem času, česar se vsi veselimo. Odmevala bo po celem svetu, kar je najpomembnejše.
Razvojni del ostaja v Poljanah in tako se
ustvarjajo dodana vrednost in delovna mesta.
Čestitke družini Stanonik za ta pogumen korak,

Foto: D. P.

ukrepi

Položili temeljni kamen za nov objekt

Iztok (levo) in Igor Stanonik sta 15. februarja
položila temeljni kamen za nov proizvodnoposlovni objekt v gospodarski coni Dobje.
ki bo odmeval še desetletja.«
Kot je povedal, je občina svoje opravila s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za gospodarsko cono, v kateri ima prostore tudi Zidarstvo
Božnar, še eno od razpoložljivih parcel pa je
kupilo podjetje Kamnoseštvo Mravlja. Sicer
je za gospodarsko dejavnost oziroma gospodarski razvoj v občini na voljo še 10.000 m² v
gospodarski coni Todraž. Kar je toliko, kolikor
bo obsegal »nov, moderen, energetsko varčen,
ekološko ustrezen in prostoren objekt« Polycoma v Dobju, ki bo, kot je povedal Stanonik,
»omogočal razvoj posla in kadrov«. Vanj
bodo predvidoma do konca leta 2017 oziroma
najkasneje marca 2018 iz Poljan preselili celo
proizvodnjo, orodjarno in upravo.
Damjana Peternelj

Podjetje Polycom ima svojo enoto tudi v
Črnomlju. Ker niso imeli prostora, so 2012
tam kupili 6.000 m². V Črnomlju so tudi največ
zaposlovali in širili proizvodnjo. Letos bodo tam
vzpostavili orodjarno, enoto pa želijo čim bolj
osamosvojiti. V Poljanah delajo predvsem na
razvoju. »Tu projekte dobimo, jih razvijemo,
avtomatiziramo in selimo v Črnomelj,« je
povedal Stanonik.
V Polycomu so imeli sicer lani 15 milijonov
prihodkov, od tega 1,6 milijona dobička. Letos
računajo na 28 milijonov prihodkov in dva
milijona dobička.
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 19/2013), Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 12 z dne 10. 3. 2017) in Odloka o
proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 86/2016) župan občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje članstva in turističnih dejavnosti društev na
območju očine Gorenja vas - Poljane:
• redno delovanje in jubileji,
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
• urejanje turistične infrastrukture in turistične signalizacije ter urejanje in olepševanje okolja,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
• izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma,
• oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
3. Upravičenci in pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju
turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane.
Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere niso prejela sredstev
iz drugih virov občine Gorenja vas - Poljane.
4. Merila za pridobitev sredstev
Jubileji
Jubilej društva:
- za vsako 10. obletnico delovanja
200 EUR
Jubilej prireditve:
- za 10 let
50 EUR
- za 20 let in vsako nadaljnjo 10. obletnico
100 EUR
Do jubilejnih nagrad so upravičene tiste prireditve, ki jih društvo izvaja vsako leto brez
vmesnih prekinitev.
1. Število članov v društvu:
- do petdeset članov
25 točk
- nad petdeset članov
50 točk
- delovanje turističnega podmladka v okviru društva 25 točk
2. Aktivnosti v razpisanem letu:
2.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena:
2.1.1. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v
Sloveniji (Društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 10, v poročilu pa
navede kraj predstavitve.)
25 točk/predstavitev
2.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah v tujini
70 točk/predstavitev
2.2. izdajanje promocijskega materiala (ne vključuje promocije prireditev):
2.2.1. zgibanka, koledar, ostala promocijska darila
30 točk
2.2.2. razglednice, znamke ...
30 točk
2.2.3. zemljevidi
30 točk
2.2.4. ažurirana spletna stran, objave na FB
20 točk
2.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma:
2.3.1. organizacija in izvedba raznih tekmovanj (največ 3) 100 točk/tekmovanje
2.3.2. organizacija in izvedba okrogle mize
100 točk/okroglo mizo
2.3.3. organizacija in izvedba predavanj
30 točk/predavanje
2.4. urejanje turistične infrastrukture in signalizacije, urejanje in olepševanje okolja ter
akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti:
2.4.1. vzpostavitev novih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč 100 točk/leto
2.4.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč 50 točk/leto
2.4.3. čistilne in druge akcije v zvezi z urejanjem javnih površin (Društvo lahko prijavi do 2
akciji.)		
25 točk/akcijo
2.4.4. postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije:
2.4.4.1. turistične oznake, smerokazi (izdelava vsaj 5 oznak)
25 točk/leto
2.4.4.2. zemljevid kraja		
50 točk/zemljevid
2.4.5. akcije ali projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje
domačih obrti		
100 točk/leto
2.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena
(veselice ne spadajo pod turistične prireditve):
2.5.1. poldnevna prireditev, pohod
50 točk/prireditev
2.5.2. poldnevna prireditev etnološkega značaja
100 točk/prireditev
2.5.3. celodnevna prireditev:
2.5.3.1. etnografske, etnološke prireditve
250 točk/prireditev/dan
2.5.3.2. ostale prireditve
100 točk/prireditev/dan
2.5.4. v okviru prireditve sodeluje več društev
25 točk/prireditev
2.5.5. sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini 20 točk/prireditev
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2.5.6. sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine
10 točk/prireditev
2.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
2.6.1. organizacija delavnic za otroke in mladino		
25 točk/delavnico
2.7. izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma:
2.7.1. organiziranje raznih delavnic, predavanj
25 točk/delavnico, predavanje
2.7.2. izobraževanje članov društva (ne v lastni organizaciji)
15 točk/izobraževanje
2.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe:
2.8.1. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, spominkov ...)
100 točk/program
2.8.2. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov)		
25 točk/leto
5. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, je
13.050,72 evrov na proračunski postavki 755 – Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila
v obliki dveh dotacij; prva (40 %) v roku 30 dni po podpisu pogodbe med Občino Gorenja
vas - Poljane in društvom, druga pa po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o
realizaciji programa društva.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.
7. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane,
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti
društev na območju občine Gorenja vas - Poljane,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu Občine Gorenja vas Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas ali na spletni strani občine Gorenja vas - Poljane,
pod rubriko Razpisi in objave.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri
Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslovu marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
8. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. 11. 2016 do 31.
10. 2017, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,
• program dela za tekoče leto, potrjen s strani občnega zbora (zapisnik občnega zbora),
• seznam članov društva, iz katerega je razviden tudi turistični podmladek.
Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi iz
uradnih evidenc, zato ju ni potrebno prilagati prijavnemu obrazcu.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
9. Rok in način oddaje prijave
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 14. aprila 2017.
Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 14. aprila 2017 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka.
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu
zahtevane podatke in priloge in na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani
označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2017«.
Na hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu).
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
10. Postopek obravnavanja prijav
Odpiranje prijav bo 20. 4. 2017. Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s področja malega
gospodarstva in turizma (v nadaljevanju: komisija), bo odprla pravočasno prispele prijave
in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
ali prijave, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo v 5-ih dneh
dopolniti, drugače bo izločena kot nepopolna.
Vse popolne in upravičene prijave bo komisija ocenila na podlagi meril iz 4. točke tega
javnega razpisa ter pripravila predlog o razdelitvi sredstev.
Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena najkasneje v 30-ih dneh od dneva odpiranja prijav.
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo s pogodbo.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
11. Ostale določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko poročilo.
Rok za realizacijo aktivnosti je 31. 10. 2017, rok za oddajo poročil je 15. 11. 2017.
Župan Milan Čadež

Državne ceste v občini

Kot vse kaže, se bodo na več koncih občine, nekje prej, drugje
malo kasneje, posamezni odseki državnih cest spremenili v
gradbišča. Nekoliko večja sprememba prometnega režima se
obeta v Poljanah, kjer naj bi zrasel tudi nov trgovski center,
Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je ponovno zagnala
aktivnosti v povezavi s tako imenovano IV. razvojno osjo, spremembe se obetajo na cesti skozi Dolenjo Dobravo.
O načrtih na cesti Trebija–Sovodenj so na Drsi redkobesedni. Pojasnili so le, da so med Trebijo in do odcepa za Fužine, kjer je polovična
zapora ceste, »izvedli najnujnejše ukrepe za ohranitev prevoznosti ceste
do realizacije investicijskega projekta.« Podpisana je pogodba za izdelavo
projekta za izvedbo (PZI), ki mora biti pripravljena do julija letos. Sledil
bo razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, v projekt pa je vključena tudi
sanacija opornega zidu na Sovodnju v dolžini 175 metrov. Kdaj bodo
gradbinci začeli z deli, nismo izvedeli.
V Poljanah bomo pri osnovni šoli v smeri proti Dobju dobili povsem nov
izvoz iz regionalne ceste. Javni razpis za izbor izvajalca je Drsi že objavila. Poleg
novega izvoza bo zgrajeno tudi manjše parkirišče in krožno obračališče za šolske
kombije, za izvedbo česar je občina že objavila javno naročilo.V prihodnjih
letih naj bi v Poljanah dobili krožišče tudi ob mostu čez Soro, ki bo nadomestilo
zdajšnje semaforizirano križišče. Kot je pojasnil župan Milan Čadež, ureditev
krožišča sicer ne spada v okvir investicije poplavne varnosti Poljan, je pa usklajena
z izgradnjo novega mostu čez Soro, ki se bo izvedla okviru slednje.
Na vzhodnem delu Poljan, torej na koncu naselja ob regionalni cesti,
gledano iz gorenjevaške smeri, naj bi zrasel tudi nov nakupovalni center.
»Na osnovi zasebnega interesa načrtujemo skupno postavitev trgovskega
centra. Smo v fazi pridobivanja zemljišč, najprej pa je treba izvesti protipoplavne ukrepe ter ustrezno spremeniti namembnost zemljišč z novim
občinskim prostorskim načrtom,« je povedal Čadež.

Spet oživela IV. razvojna os

Investicija ni povezana s t. i. IV. razvojno osjo – cesto, ki bo povezovala
Ljubljano s severno Primorsko in za katero je pred leti obstajalo že več
predlogov tras, analiz. Ker je v letošnjem letu namenjenih nekaj državnih
proračunskih sredstev na tej postavki, še več pa v prihodnjih letih, nas je zanimalo, kakšne so načrti Drsi na tem projektu. »Zaradi zahtevnosti posega,
sorazmerno drage investicije projekta IV. razvojne osi in ob upoštevanju
spremenjene zakonodaje je Direkcija RS za infrastrukturo odsek Gorenja
vas–Hotavlje–Cerkno naročila predštudijo možnih variant z okoljsko preveritvijo. Dokumentacija bo osnova za izdelavo študije variant/predinvesticijska
zasnova (ŠV/PIZ) s ciljem pocenitve investicije in večje sprejemljivosti v
prostoru,« so sporočili. Spomnimo, naša občina je pred leti nasprotovala
poteku ceste prek Cerknega, ker bi to pomenilo med drugim, da bi hitro cesto
umestili po dolini Kopačnice. Vztrajali so, da se nova regionalka spelje prek
Sovodnja, s čemer bi rešili tudi vprašanje ceste v tisto smer.

Gradili bodo tudi iz Lučin v Suhi Dol

Foto: D. P.

Cesta skozi Lučine je zdaj dograjena, do konca maja bodo odpravili
še zadnje pomanjkljivosti, so pojasnili na Drsi. Še letos pa naj bi začeli

Foto: Miha Dolenc

V Poljanah bo krožišče, načrti še drugod po občini

V Poljanah bodo semaforizirano križišče nadomestili s krožiščem. Razpis
za izvajalca del je že objavljen.
tudi z izdelavo projektne dokumentacije za prenovo ostanka trase do
občinske meje, torej od Lučin do Suhega Dola.
Investicija na cesti Gorenja vas (Bloki)–Todraž pa se je že začela
in kot je slišati, povzročila kar precej slabe volje predvsem na Dolenji
Dobravi. Na direkciji za ceste so povedali le, da je prva faza, pri Blokih,
dokončana, »za nadaljevanje investicije proti Todražu je Direkcija RS
za infrastrukturo izdelala projektno dokumentacijo ureditve nekaj manj
kot kilometra ceste. V dogovoru z občino smo v lanskem letu pričeli tudi z
odkupi zemljišč. Zaradi zapletov pri odkupu nepremičnin v srednjem delu
vasi je bila projektna rešitev novelirana, in sicer s prestavitvijo osi, ki pa je
še vedno v usklajevanju.« Župan je dodal, da je že pred leti načrt predvideval
rekonstrukcijo obstoječe ceste, obvoznica mimo Dolenje Dobrave ni bila
predvidena. Tudi zdajšnji načrt se v tem ne spreminja.
Milka Bizovičar

GRADITE ALI OBNAVLJATE
VAŠE STANOVANJE?
Brezplačna individualna svetovanja s področja učinkovite
rabe energije v gospodinjstvih v okviru
energetsko-svetovalne pisarne
Energetsko-svetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno
službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe
energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju
stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja.
V pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, ki vsem obiskovalcem
nudijo strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri:
• toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb,
• zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,
• izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih
naprav,
• pripravi tople sanitarne vode,
• uporabi obnovljivih virov energije,
• možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,
• energetskih izkaznicah …
Energetsko-svetovalna pisarna je odprta vsak torek, od 16.00 do
17.30, in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je
obvezna prehodna najava na tel. št. Razvojne agencije Sora, d. o. o.:
04/50-60-220.

Tudi odsek ceste s Trebije proti Sovodnju kliče po obnovi.
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Vi sprašujete, mi iščemo odgovore

Je dolina Hotovlje že v celoti sanirana?
Spoštovane bralke, dragi bralci, že nekaj časa smo želeli uvesti rubriko, v kateri
bi lahko tudi vi zastavili vprašanje, ki se tiče širše bivalne skupnosti. To možnost
odpiramo z novo rubriko Vi sprašujete, mi iščemo odgovore. Eno od vprašanj
oziroma pobud smo že prejeli.
Vprašanje/pobuda:
V prvi številki Podblegaških novic beremo,
da je sanacija poplave, ki je razdejala Hotovljo
leta 2014, sanirana. Citiram: »Celotna dolina
Hotovlje je že bila sanirana.« To so rezultati
sanacije, je zapisal eden od bralcev, ko nam je
poslal spodnje fotografije.
Odgovor občinske uprave:
Na pobudo občana glede nadaljevanja sanacije
po poplavah v dolini Hotoveljščice odgovarjamo,

da je občina pristojna le za izvajanje sanacije ceste,
za izvajanje sanacije vodotoka in njegovih brežin
pa je pristojna Agencija RS za okolje (ARSO), ki
je upravljavec vodotokov, in je preko svojega koncesionarja (VGP Kranj) tudi izvajala sanacijo struge
in zgradila pregrade. Občina je koncesionarja in
Agencijo že večkrat opozorila, da je pregrade zaradi
nanosov potrebno očistiti, in prejela zagotovilo, da
bo slednje izvedeno v spomladanskem času.
Občina je 2015 že zaključila glavnino
obsežnega projekta sanacije ceste, ki je ob

Če imate tudi vi, drage bralke, spoštovani
bralci, vprašanje ali pobudo, ki se tiče našega
skupnega življenja v občini, jih sprejemamo na
podblegaske.novice@gmail.com. Odgovor bomo
poiskali tako hitro, kot bo mogoče.
pridobitvi pomoči ministrstva za sanacijo elementarnih nesreč skupno znašala več kot milijon evrov. Izjemno smo zadovoljni, da smo za
sanacijo ceste skozi Hotovljo uspeli zagotoviti
tako velik obseg sanacijskih sredstev, ki celo
presegajo finančna sredstva, ki so občini letno
na voljo za urejanje vseh 380 kilometrov cest,
ki so v njenem upravljanju.
Kljub že izvedenim delom pa bo na osnovi
pridobljene projektne dokumentacije po že
izvedenem javnem naročilu za
zaključek sanacije vseh del v
Hotovlji, vključno z odseki proti Vinharjem in proti Drnovšku,
potrebno zagotoviti še najmanj
toliko sredstev, kot smo jih v
sanacijo že vložili. Teh sredstev
občina nima na voljo, prav
tako pa še ni prejela potrdila
ministrstva o odobritvi dodatne
pomoči za izvedbo sanacije, kar
bi omogočilo nadaljevanje del.
Občina je kljub temu v lanskem
letu izvedla najbolj nujna dela
na obeh navedenih odsekih
ter namestila varovalne obcestne ograje, v letu 2017 pa je
planirana namestitev zaščitnih
mrež na obcestne brežine, ki
jih je močno prizadela letošnja
odjuga.

Sulec

Kralj Poljanske Sore

Sulec je največja sladkovodna salmonidna vrsta rib v donavskem porečju, kamor
spada tudi naša Poljanska Sora. Zabeležili so že primerke, ki so merili v dolžino
več kot 140 centimetrov in tehtali okoli 35 kilogramov.
Spolno dozori četrto ali peto leto pri velikosti okrog 60–70 centimetrov. Njegov razplod ali
drst poteka od marca do konca aprila, odvisno
od temperature vode. Osnovna hrana odraslega
sulca so ribe. Doživi starost do približno 15 let.
Življenjski prostor sulca so tolmuni, jezovi
in razne koreninske zajede. Redko zapušča
svoje okolje, razen ob drsti in v zimskem času,
ko išče hrano.
Sulec je ogrožena in prizadeta ribja vrsta,
saj se njegov stalež v naših rekah zmanjšuje.
Ogrožajo ga onesnaževanje vode, regulacije,
umeščanje elektrarn v vodotoke, onemogočanje
prehodov čez jezove in še kaj. Je izredno cenjena športnoribolovna vrsta. Najmanjša lovna
dolžina je 70, v naši ribiški družini Visoko pa
je 80 centimetrov. Lovna sezona za sulca je od
1. oktobra do 15. februarja, ostale mesece je
ribolov zaprt. Vsaka ribiška družina ima glede
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na stalež in velikost revirja določeno kvoto za
letni odlov, in sicer do največ 15 sulcev. Včasih
metrski sulci niso bili velika posebnost, danes
pa so to sanje in tema vsakega ribiča. Sulec je bil
leta 2016 na Ribiški zvezi Slovenije razglašen
za ribo leta.

Pogoji za preživetje vedno težji

Revir Ribiške družine (RD) Visoko sega od
jezu na Hotavljah, kjer je meja z RD Žiri, do
mostu na Logu, kjer se začne revir RD Sora
iz Škofje Loke. RD Visoko je koncesionar
kratkega, a za sulca izredno lepega toka Sore
s tolmuni, ki so njegovo kraljestvo. Žal pa
lahko takoj opazimo, da so posegi v vodotok
Sore v precejšnji meri spremenili naravno
stanje. Tolmuni izginjajo, s tem pa so pogoji
za preživetje kralja Sore vedno težji. Za zdaj
še lahko spomladi opazujemo drst, to je nekaj

Metrski sulec – sanje vsakega ribiča
najlepšega, kar lahko vidiš v vodi. Takrat vidimo sulca od blizu v borbi za ohranitev vrste
in večkrat se sprašujemo, ali je mogoče, da
taka riba ob vseh nevarnostih, ki prežijo nanjo,
preživi 10 let in več.
Bojim se, da ob vseh posegih v Soro čez
nekaj let tega ne bomo imeli možnosti opazovati.
Gospodar RD Visoko Franc Dolenec

Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov za leto 2016

Notranji nadzor pokazal na 17 neustreznih vzorcev, državni na 3
V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja občina, vzpostavljen
notranji nadzor po načelih HACCP sistema za vodovode. Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Kranju je po naročilu občine pripravil
poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov za leto 2016.
Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne
vode obvešča enkrat letno, zajema vodovode
Delnice–Podpreval, Fužine, Podvrh–Zapreval,
Poljane, Stara Oselica–Slajka, Trebija–Gorenja
vas–Todraž, Zarobar–Hlavče Njive–Brda.
Število vzorcev in obseg posameznih
mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih
analiz je določeno v letnem planu odvzema
vzorcev pitne vode za tekoče koledarsko leto.
V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih
nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih se takoj telefonsko ali po elektronski pošti obvesti
odgovorno osebo na občini.

Kaj je pokazal notranji nadzor?

Lani je bilo v okviru notranjega nadzora
odvzetih in laboratorijsko preiskanih 54 vzorcev
pitne vode iz vodnih virov in omrežij javnih
vodovodov v občini. Od tega je bilo 48 vzorcev
odvzetih za mikrobiološke preiskave – 17 od
teh je bilo neskladnih s pravilnikom. 6 vzorcev
je bilo odvzetih za fizikalno-kemijske analize.
Vseh 6 je bilo ustreznih.

‘Neoporečna’ samo dva vodovoda

Na vodovodih Delnice–Podpreval (oskrbuje
109 prebivalcev, v omrežje pošlje 6.000 m³
vode) in Stara Oselica–Slajka (48 prebivalcev,
3.000 m³ vode) so bili lani vsi vzorci ustrezni
oziroma skladni z zahtevami Pravilnika o pitni

vodi. Na obeh so jih odvzeli po 5.
Na vodovodu Fužine (oskrbuje 68 prebivalcev,
v omrežje se je distribuiralo 4.000 m³ vode) sta bila
2 od 5 mikrobiološko preiskanih vzorcev neustre
zna. V enem primeru so našli v vodi bakterije
Escherichia coli in koliformne bakterije; zaradi
slednjih je bil neustrezen tudi drugi vzorec.
Na vodovodu Podvrh–Zapreval, ki oskrbuje
126 prebivalcev (porabijo 7.000 m³ vode) je bilo
odvzetih 7 vzorcev pitne vode za mikrobiološke
raziskave, od tega so bili kar 4 neustrezni. V vseh
so bile najdene koliformne bakterije, v enem je
bila poleg povečanega števila kolonij prisotna še
bakterija Escherichia coli.
Na vodooskrbnem sistemu Poljane, ki s
pitno vodo oskrbuje 1.102 prebivalca, v omrežje
pa so distribuirali 60.000 m³ vode, je bilo
odvzetih 9 vzorcev pitne vode, od tega jih je
bilo kar 5 neustreznih. Pri enem so zabeležili
preseženo število kolonij, v dveh primerih so
bile najdene bakterije Escherichia coli, pri
ostalih pa koliformne bakterije.
Vodovod Trebija–Gorenja vas–Todraž oskrbuje s pitno vodo 2.022 prebivalcev in zagotavlja
letno 115.000 m³ vode. Odvzetih in pregledanih je
bilo 11 vzorcev, od teh je bil neustrezen zgolj eden,
v njem pa so našli bakterije Escherichia coli.
Z vodovodom Zarobar–Hlavče Njive–
Brda oskrbujejo 306 prebivalcev, porabili so

Število vseh odvzetih vzorcev in število neskladnih vzorcev pitne vode v letu 2016 (notranji nadzor)

Zaradi možnih posledic je obvladovanje
mikroorganizmov v pitni vodi na prvem mestu po
pomenu za zdravje ljudi. Mikroorganizmi, katerih
prisotnost običajno ugotavljamo v pitni vodi, nam
pokažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne
ali druge onesnaženosti. V pitni vodi rutinsko
določamo indikatorje fekalne onesnaženosti in
indikatorske bakterije.
Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti
• Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna
v človeškem in živalskem blatu v velikem številu
ter posledično v odplakah in vodah, ki so
onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da
je voda fekalno onesnažena.
• Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v
črevesju oz. blatu ljudi in živali. Upoštevamo
jih kot zanesljive fekalne indikatorje. V vodi
se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato
njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejšo
fekalno onesnaženje, ki kaže na pomanjkljivosti
v procesu oskrbe s pitno vodo.
Indikatorske bakterije
• Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij,
ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi
v okolju. Prisotnost kaže na onesnaženje z
večjimi količinami organskih in anorganskih
snovi iz okolja.
• Clostridium perfringens sodi med sporogene
bakterije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v
manjšem številu kot Escherichia coli. Njihov izvor
je lahko tudi v okolju. Spore preživijo v vodi dolgo
časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva.
• Povečano število mikroorganizmov pri 22±2°C
in pri 36±2°C kaže na onesnaženje iz okolja
oziroma površine, zastajanje vode, neustreznost
priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.
18.000 m³ vode. Odvzetih je bilo 8 vzorcev, 5
jih je bilo neustreznih, v vseh so bile najdene
koliformne bakterije.

Državni monitoring: zgolj 3 neustrezni
vzorci

Legenda: S - skladen vzorec, N - neskladen vzorec, Sk - skupaj, Ec - Escherichia coli, En - Enterococus
sppecies, KB - koliformne bakterije, Šk - število kolonij pri 36±2°C

V okviru državnega monitoringa je bilo
odvzetih ter mikrobiološko in kemijsko preiskanih 32 vzorcev pitne vode, 3 so bili neskladni
s Pravilnikom.
V vzorcu, odvzetem 17. 3. 2016 iz omrežja
Zarobar–Hlavče Njive–Brda, stanovanjski objekt
Šubic, Dolenje Brdo 11, so bili najdeni enterokoki in koliformne bakterije. 4. 4. 2016 je bil vzorec
ponovno odvzet in skladen s pravilnikom.
31. 5. 2016 je bil odvzet vzorec iz omrežja
vodovoda Poljane, v kuhinji poljanske šole, v
katerem so bile najdene koliformne bakterije.
21. 6. so vzorec ponovno vzeli, tokrat je bil
skladen s pravilnikom.
V vzorcu, odvzetem 30. 11. 2016 iz omrežja
vodovoda Trebija–Gorenja vas–Todraž, v OŠ
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, so bile najdene
bakterije Escherichia coli. 6. 12. 2016 so vzorec
za mikrobiološke preiskave vzeli še enkrat in
ugotovili, da ustreza pravilniku.
Povzeto po poročilu NLZOH Kranj
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Proslava ob kulturnem prazniku v Poljanah

Ob 90-letnici življenja in dela Maka Sajka
Letošnji kulturni praznik, 8. februar, so člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar
Poljane zaznamovali s prireditvijo, ki je potekala na predvečer prazničnega
dne. Večer je bil namenjen predstavitvi dela in življenja režiserja Maka Sajka,
ki sicer živi v Žabji vasi.

Foto: Izidor Jesenko

Sajko, ki je pred kratkim praznoval 90 let,
je spregovoril o svojem
zanimivem življenju.
Rodil se je leta 1927
v Tržiču, po poklicu
je filmski režiser in
scenarist. Diplomiral
je leta 1959 na Visoki
filmski šoli v Beogradu,
se izpopolnjeval v
Munchnu in Parizu.
Bil je asistent režije
pri celovečernih filmih
F. Čapa, F. Štiglica, J.
Kavčiča, F. Kosmača
in pri koprodukcijskih
filmih. Po vrnitvi iz
tujine je bil eden prvih
slovenskih formalno
izobraženih režiserjev.
Poljanci so se letos na proslavi ob kulturnem prazniku spomnili 90- Začel je z delom asisletnice Maka Sajka. Na sliki v pogovoru z Bernardo Jesenko Filipič.
tenta pri Vesni ter bil
asistent pri filmu DoKljub zmedi ob različnih napovedih začetka
dogodka obiskovalcem ni bilo žal, da so prisluh- lina miru, kjer se je tudi prvič srečal s Poljansko
nili zanimivemu gostu. Maka Sajka so spoznali dolino. Navzočim na tokratnem dogodku je
s pomočjo Bernarde Jesenko Filipič, njegove zaupal nekaj dogodivščin s samega snemanja
sosede, ki je pogovor z njim tudi vodila. Mako filma.

Ustvarjal je predvsem dokumentarce

Ker so ga že takrat zanimale aktualne,
predvsem problematične družbene teme, se
je našel v kratkih dokumentarnih filmih. V
teh se je tako dotaknil npr. železne zavese
(Kje je železna zavesa?, 1961), Ljubljanske
tržnice, ki so jo želeli zapreti (Kaj za vas?,
1962), genialnih ljudi v Sloveniji (Plamen v
dvonožcu, 1968), narave, jelenov (Turnir pri
Šumiku, 1965), ekoloških vprašanj (Strupi,
1964), visoke stopnje samomorov (Samomorilci, pozor!, 1967). Posnel je tudi kratke
filme z etnološko vsebino (že omenjeni Plamen
v dvonožcu, Narodna noša, 1975). Film Strupi
je prejel nagrado, predvajali pa so ga kar 27 let
tudi v Združenih državah Amerike. Prav tako
je nagrado prejel film Samomorilci, pozor!,
hkrati pa so po svetu začeli pisati o velikem
številu samomorov v Jugoslaviji. S svojimi
deli, s katerimi je opozarjal na pereče družbene
teme, tako velikokrat ni bil po godu takratni
oblasti. Med drugim so cenzurirali njegov film
Narodna noša.
Maka Sajka je vedno privlačilo morje. Tako
je vse življenje jadral. Bil je tudi izumitelj; med
drugim je izumil ogrodje za snemanje pod vodo.
Prav vsakega od njegovih filmov krasi edinstvena glasba – pisana le za ta film. Obiskovalci
tokratnega večera so lahko uživali ob spremljanju nekaterih njegovih kratkih dokumentarnih
filmov in se zabavali ob pripovedovanju prigod
s snemanj.
Kristina Z. Božič

Sme nekaj nas biti prešernih

Osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku, ki smo ga letos praznovali že
dvainsedemdesetič po vrsti, je bila v lučinskem kulturnem domu. Program so pri
pravili učenci in učenke iz tamkajšnje podružnične šole, violinistka Nives Dolinar ter
moška vokalna skupina Pozdrav, osrednji gost pa je bil igralec Pavle Ravnohrib.
Otroci so med drugim zaplesali na pesem
Vlada Kreslina O, Vrba, recitirali so pesmi, ki
so jih po vzoru Prešernovih verzov napisali o
svojem kraju, dramatizirali so Povodnega moža,
zaplesali so in zaigrali na orfove inštrumente.
Rdeča nit prireditve je bilo razmišljanje o
zahtevnosti Prešernovih poezij in njemu kot
osebnosti. »Tako imenovana šolska naučenost
Prešerna je povsem neuporabna, če je ne znamo
oživiti z našim osebnim odnosom in aktualizi
rati z lastnim življenjem. Če znamo v njegovih
verzih najti svoje srce in razum, ga tudi danes
lahko presenetljivo dobro razumemo. Šele ko
to storimo, postane Prešeren ne le nekdo, ki je
imel rad poezijo, pijačo in ženske in ki se je
prepiral s slovničarjem in cesarskim cenzorjem
Kopitarjem. Postane in ostane kratko malo velik
umetnik in modrec, ki je v svojem času oral
ledino slovenske književnosti in identitete, ki je
zapuščina tudi našim potomcem,« smo slišali.
Posebni gost, igralec Pavle Ravnohrib, ki
izhaja iz Polhograjskega hribovja in že 17 let
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nastopa v vlogi Prešerna, poznamo ga tudi iz
zadnjega filma o poetu, je dejal, da se je sam s
pesnikom ‘srečal’ zelo pozno, njegova dela se
mu zdijo zahtevna in po njegovem mnenju nima
smisla, da otroci na silo spoznavajo njegova dela.
»Jih bodo že, ko bo za to prišel čas,« je dejal.
V pogovoru s povezovalko prireditve Mojco
Oblak je razkril veliko zanimivosti o nastajanju
filma in odzivih nanj – kot je znano, je bilo ob
predvajanju veliko kritik na račun tega, kako je
bil naš véliki pesnik prikazan. Nastopil je z interpretacijo Martina Krpana. »Slovenci imamo več
junakov, od Martina Krpana do kralja Matjaža
in Petra Klepca, Krpanovo zgodbo pa lahko
primerjamo z današnjim slovenskim malim
človekom, ki vse življenje dela, ko se upokoji, pa
ostane brez vsega,« je med drugim dejal.
Obiskovalci so med posameznimi nastopi lahko izvedeli veliko zanimivih dejstev o Prešernu,
med drugim tudi to, da je bil, kot je zapisala
njegova sestra Lenka, mamin ljubljenec. Sestre
so bile kar nekoliko jezne nanj, ker mu nikoli v

Foto: Milka Bizovičar

Osrednja občinska proslava ob kulturnem prazniku v Lučinah

Osrednji gost na prireditvi je bil Pavle Ravnohrib,
ki že 17 let nastopa v vlogi Prešerna.
življenju, za razliko od njih, ni bilo treba delati
na kmetiji. Ko je na primer kot študent prišel
domov na obisk, je bil ravno čas žetve. Želel je
pomagati, zato je v roke vzel srp, s katerim pa
se je že z drugim zamahom tako vrezal v prst, da
mu je brazgotina ostala za vse življenje.
Prireditev, ki je nastala tudi v soorganizaciji
Krajevne skupnosti Lučine in KUD Zala,
je zaokrožila razstava likovnih del otrok iz
podružnične šole ter vrtca o Prešernu.
Milka Bizovičar

Izšel je drugi del knjige Moj kraj skozi čas

Zakladnica zgodovine in podatkov
Konec februarja smo na Sovodnju počastili kulturni praznik z izdajo in predstavitvijo druge knjige Moj kraj skozi čas, življenje pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in
Sivko. Na prireditvi je z dramskimi, glasbenimi in pripovednimi utrinki sodelovalo
70 domačinov iz različnih društev, med njimi tudi učenci podružnične šole.
Iz roda v rod smo sledili talentom v mizarski,
zidarski, kovaški in trgovski dejavnosti.

Foto: Izidor Jesenko

Zbrali podatke za kar 360 domačij

Leta 2007 smo v krajevni skupnosti Sovodenj izdali prvo knjigo z enakim naslovom.
Ima 495 strani. Kmalu za tem se je pokazalo,
da imamo na razpolago še dosti tematik in
vsebin, ki bi si zaslužile mesto v knjigi. Leto
kasneje smo že začeli zbirati gradivo za 12
novih poglavij. Nastala je debela knjiga na 751
straneh A4 formata.
Preden so bile vse stvari zbrane, izbrane, dopolnjene, prepisane, razporejene, urejene, opremljene s fotografskim gradivom in dokumenti,
jezikovno pregledane, postavljene v program za
tisk, je preteklo kar veliko časa. Sama čutim, da z
razlogom. Veliko gradiva smo zbrali ali prispevali
člani uredniškega odbora in domačini. Ostalo smo
pridobili od avtorjev, ki izvirajo iz tega okolja, ali
jim je tematika blizu, ali imajo možnosti in znanja
dostopati do starih arhivov.

O izseljencih, šegah, navadah, šolanju …

V prvem poglavju so zapisani številni
izseljenci, ki so se pred stoletjem odpravili
za zaslužkom v Ameriko, Francijo, Belgijo.
Zraven smo dodali še nekaj ohranjenih pisem
domačinov, ki so bili od doma zaradi vpoklica v
cesarsko vojsko ali pa v prvi svetovni vojni.
V besedi in sliki smo ohranili nekatere šege,
navade in stare običaje, s katerimi so živeli
starejši rodovi, npr. miklavževanje, koledovanje, izdelavo slamnate strehe, pridelavo apna,
lanenega platna, oglja, izdelavo zidne opeke,
čas kolin, peko kruha v krušni peči …
Pisali smo o šolanju mladine, ki sta ga na našem
področju še posebej zaznamovala rapalska meja
in italijanski jezik. Starejši domačini so obujali
spomine na šolska leta na Sovodnju, kjer je potekal
pouk v različnih stavbah, preden je bila zgrajena
nova šola. Omenjeni so tudi pomembnejši dogodki
v zvezi s šolo v zadnjih desetih letih.
Na območju KS Sovodenj oziroma fare
Nova Oselica je bila že od nekdaj aktualna
živinoreja. Našli so se laični zdravilci, ki so
znali pozdraviti bolne živali po zdravi kmečki
pameti. Mednje so sodili Tomaž Debelak (Lazar), Franc Kosmač (Vodičar), Matijevc s Sela,
Žgajnar z Dobrave, pa tudi Franc More. Novejše
obdobje je zaznamovala sodobna veterina s
spomini veterinarja Toneta Voglerja.

Skozi stare listine testamentov, izročilnih
pogodb, pripovedi in opisov spominov posameznikov spoznavamo težko življenje in boj
za preživetje številčnih družin.
Na področju narave smo se dotaknili našega
odnosa do nje, ki se spreminja in jo ogroža,
kar opazimo tudi v manjšanju populacije, npr.
divjega petelina. Posebnostim in zanimivostim
iz živalskega sveta sledimo še skozi oči članov
lovske družine Sovodenj. Govora je tudi o
odnosu do odpadkov in o naravni ujmi, žledu.
Marsikdo bo šele iz 8. poglavja izvedel, da
se zgodovina njegove domačije piše že 460 let
oziroma manj, kar prinašajo dragoceni podatki
iz urbarjev in zemljiških knjig od prve poselitve
dalje. To ni rodovnik, so pa zapisani gospodarji,
žene in število otrok, in to za 360 domačij in
domov z 236 fotografijami.
V kraju uspešno delajo in vztrajajo društva
in sekcije. Njihovo dejavnost smo po prvi knjigi

Misel urednice

Meni se zdi knjiga neprecenljiva zakladnica
podatkov in zapisov o življenju skozi stoletja in
desetletja, tudi vodnik za nadaljnja raziskovanja,
predvsem rodov. Zato naj bi se znašla prav v
vsakem domu. Vidim jo kot verodostojen vir
šolajoči mladini, ki dostikrat rabi tovrstno snov.
Lahko je zelo izvirno darilo, tudi tistim, ki so ali še
bodo odseljeni s tega območja.
nadaljevali za zadnjih deset let.
V eno od poglavij smo vključili mnoge dopolnitve vsebin prve knjige Moj kraj skozi čas, tako
po novih ustnih, pisnih kot slikovnih virih.
Prostor v knjigi je našlo tudi nekaj pesmi in
zgodb domačih avtorjev.
Jezik je živa, že v življenju ene generacije
precej spreminjajoča se materija, zato smo dodali stare in narečne besede. Naš narečni govor
na stičišču več narečij je navrgel kar bogato bero
besed, vsekakor pa ne popolno.
Ljudje si na Sovodnju in okolici služijo
vsakdanji kruh tudi kot obrtniki in podjetniki.
Osemindvajset od njih jih je opisalo svojo pot
razvoja in dela.
Ločnico med poglavji predstavljajo foto
grafije starih predmetov iz tega okolja.
Milka Burnik

Literarnica

V tokratni Literarnici objavljamo nekaj del, ki so jih poslali učenci 3., 4. in 5. razreda
lučinske podružnice. Ustvarili so jih ob letošnjem kulturnem prazniku, sestavljali so
pesmi na temo O Vrba in jo prilagodili na svoj kraj. Mentorica učencem 3. razreda
je bila učiteljica Tjaša Končan, učencem 4. in 5. razreda pa Martina Jelovčan.

Akrostih

Mleko rad pijem
In nad kuhanim zeljem se pritožujem.
Hišo iz kock sestavim,
Ampak jo hitro spet pokvarim.
Cokle obute imam,
Am, am, am, zraven veliko salam pojem.
Naramnice sovražim,
Krompir pa zelo dobro popražim.
Am, am, am, ne vem, nimam pravih idej,
Radirko vzamem in vse pobrišem.

Miha Cankar, 5. razred

Lučine

O, Lučine, srečna, draga vas domača.
Tu sonce sije in sreča čez travnike lije.
V Lučinah je sreča doma,
je drugi take ne pozna.
So Lučine taka vas,
da te vedno spravijo v dobro voljo in smeh.

Valentina Osredkar, Leja Buh, 4. razred

O, Goli Vrh

Na sredi vas stoji lipica,
pod lipo zbira se množica.
Pa prileti tja taščica,
ki kaže pot v kaščico.
V kašči so bombe od starih vojakov
in mlinček od naših rojakov.

Julia Oblak, Miha Božič, 3. r, PŠ Lučine

Ob dnevu žena se je na vse žene in dekleta
s pesmico (že lani, če se spomnite, je eno
objavil v marčevskih Podblegaških novicah)
spomnil tudi Robi Malovrh. Takole letos vošči
ob prazniku:

Za dan žena
Če kaj pravičen bi bil do žensk ta svet,
ta dan bi mogle frej imet,
premalo je reči hvala, dati nagelj rdeč,
ženske zaslužite si več.
Prevečkrat vas zgodovina je pozabila,
premalo vaše znanje, delo in talent je cenila,
kolikokrat za vladarje, cesarje dale ste sinove,
ko željni prazne slave obljubljali so čase nove.
Ne verjemite eliti,
ne bojte zase se boriti,
mogoče bi bil na svetu že gmah,
če bi bil v ženskih rokah.
Rdeč nagelj naj bo znak zahvale,
za ljubezen, ki fantom,
možem in družini ste jo dale,
tisto, kar pa največ šteje,
je dedc, ki zna ljubiti,
ki vsakič pod kovtrom vas ogreje.

Napisu Robi Malovrh,
ke piše rime za povrh
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S 13. seje občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma
zastavili županu in občinski upravi na 13. seji občinskega sveta 22. decembra
lani. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih
prejeli svetniki v gradivu 14. seje 23. februarja letos.

Mirjana Možina:

• doda, da je bila podana tudi pobuda, da
se prebivalce informira o roku za priklop
na kanalizacijo, ki se je podaljšal. Ali se je
podaljšal rok za priklop tudi za tiste, ki so
komunalni prispevek že plačali?
Rok za priklop na kanalizacijsko omrežje se ni
spreminjal, ampak se priklopi izvajajo kontinuirano
glede na poravnan komunalni prispevek. Glavnina
priklopov je bila izvedenih v letu 2016, manjkajoči
priklopi so predvideni v tekočem letu po poplačilu
komunalnega prispevka. Za vse občane, ki plačila
komunalnega prispevka ne bi zmogli, so na voljo
denarne socialne pomoči občine, ki jih občani
lahko pridobijo na osnovi oddane vloge v sprejemni
pisarni občine Gorenja vas – Poljane.
S spremembo prepisov v letu 2015, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda, so se podaljšali le roki za opremo objektov
z malimi komunalnimi čistilnimi napravami
izven območij javne kanalizacije, kjer gradnja
javne kanalizacije ni predvidena. Informacija o
tem je bila objavljena v Podblegaških novicah,
letnik 2, številka 2, marec 2016.

Tilka Vučko

• prenese vprašanje s strani krajanov KS Trebija, kaj se dogaja s pitno z vodo v krajevni skupnosti,
ker je tolikokrat oporečna in zelo klorirana.
Kot je bilo že mogoče prebrati v intervjuju
z županom v decembrski številki Podlbegaških
novic, je bil v zadnjih šestih letih in pol za
območje vodovoda Trebija-Gorenja vas-Todraž
ukrep prekuhavanja izrečen dvakrat, in sicer v
obeh primerih zaradi neustreznosti pitne vode že
na smem zajetju, preden ta vstopi v novozgrajeni
vodovodni sistem. Ukrep je bil izrečen lani ob novembrski povečani motnosti pitne vode na zajetju,
ki ji je botrovalo dolgotrajnejše jesensko deževje
po daljšem poletnem sušnem obdobju, z enakim
problemom pa so se srečevala tudi druga vodovodna zajetja javnih vodovodov širom Gorenjske.
Vzrok lani decembra oporečne vode na zajetju pa
je bila bakteriološka neustreznost vode na zajetju,
kar se tekoče spremlja v okviru notranjega nadzora
na osnovi analiz vzorcev pitne vode na zajetju po
številnih različnih parametrih, potek ocenjevanja
pa je dodatno nadzorovan s strani Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
V prvem primeru je bilo v okviru ukrepov za
odpravo neskladnosti izvedeno spiranje vodovoda in
dezinfekcija, v drugem primeru pa povečanje intenzivnosti dezinfekcije. Povečal se je tudi nadzor nad
vodovodom z uvedbo dodatnih kontrolnih točk, kjer
upravljalec redno spremlja učinkovitost kloriranja.
Poleg on-line meritev v zbirnem jašku ob zajetju
(motnost in prosti klor) ter na vodohranih (prosti klor)
smo uvedli še dodatni nadzor z meritvami prostega
klora na pipah uporabnikov. Za nadomeščanje pitne
vode, kadar le-ta iz zajetja kali, so bile zgrajene nove
vrtine, katere se bo po zaključenem predpisanem
obdobju poskusnega obratovanja v primeru neustreznosti vode v površinskem zajetju uporabilo kot
rezervni vodni vir za oskrbo vodovodnega sistema.
Glede kloriranja pitne vode velja priporočilo
Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS, ki
kot priporočeno zgornjo mejo predlaga vrednost
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0,50 mg/l p.p. klora. Koncentracija prostega
klora v pitni vodi na lokaciji kloriranja vodovoda
Trebija-Gorenja vas-Todraž že vrsto let znaša
0,20 mg prostega klora v enem litru pitne vode,
na pipah uporabnikov pa je ta še nižja.

Helena Gorjan:

• še vpraša, ali je oporečnost vode povezana
tudi z gnojenjem.
Bakterija Escherichia coli, ki se sicer redko
pojavi na zajetju, je lahko tudi posledica zalednega gnojenja, vendar ta povezava za zajetje
Trebija ni neposredno dokazana. V kolikor je v
vzorcu prisotna ena bakterija Escherichia coli,
je zaradi varnosti uporabnikov potrebno izreči
ukrep prekuhavanja pitne vode.
Ministrstvo za okolje in prostor RS, ki je na podlagi določb zakona o vodah pristojno za določanje
vodovarstvenih območij in režimov varovanja na vodovarstvenih območjih virov pitne vode, je pripravilo
osnutek uredbe o vodovarstvenem območju za vodno
telo vodonosnikov za območje Občin Škofja Loka in
Gorenja vas – Poljane, katere sprejem se planira v
letošnjem letu. Pričakujemo, da bo uredba natančneje
določila dopustne tehnologije zbiranja živinskih gnojil
oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih
gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih na
vodovarstvenih območjih virov pitne vode.

Janez Arnolj:

• opozori, da je bila tudi v Poljanah voda
večkrat oporečna v zadnjem času;
Navedena trditev ne drži, saj nima osnove v
dejanskem stanju kvalitete pitne vode iz vodovoda Poljane, visoko kvaliteto pitne vode v vodovodnem sistemu Poljane in seveda kakovostno
vodo na samem zajetju Milostovka v Hotovlji
izkazuje tudi dejstvo, da je voda v oskrbnem
sistemu lahko večinoma povsem neklorirana.
Drži pa, da je v skladu s poostrenimi Navodili
z obveščanje uporabnikov v zvezi s pitno vodo,
izdanimi v letu 2016 s strani Nacionalnega inštituta
za javno zdravje, potrebno uporabnike dosledno obveščati v primeru kakršnihkoli odstopanj
kvalitete pitne vode, obveščanje poteka preko Radia
Sora, spletne strani občine in pisno preko pošte. Za
uporabnike, ki izrazijo interes in posredujejo občini
elektronski naslov za obveščanje, ter javne objekte
obveščanje poteka tudi po elektronske pošte.
• vpraša, kdaj je predvideno spravilo
dreves in grmovja po sečnji ob državni cesti.
Za vzdrževanje brežin ob državnih cestah je
pristojen državni upravljalec cest, kljub temu pa
je občina že opozorila upravljalca in ga pozvala
k pravočasnemu spravilu posekanega grmovja
ob cestah. Zaradi neukrepanja smo vzdrževalca
v vmesenem času ponovno opozorili.

Anton Debeljak:

• vpraša, kako je predvidena ureditev ceste
skozi naselje Dobje proti Dobenski Ameriki
po ureditvi novega cestnega priključka z
državne ceste.
Za navezavo lokalne ceste od predvidenega
novega cestnega priključka do ceste v Dobensko
Ameriko je bilo v preteklih mesecih projektiranih
več variant poteka ter izvedenih več usklajevanj z
lastnikom zemljišča. Ker navedena navezava glede

na dolžino navezave predstavlja finančno zelo
zahtevno investicijo, je realizacija predvidena v
drugi fazi, po predhodni izgradnji novega cestnega
priključka z državne ceste in izgradnji spremljajočih
parkirnih površin, predvsem pa prometnih ureditev
za krožno obračanje šolskih kombijev in avtobusov
ter osebnih vozil vzhodno od novopredvidenega
uvoza pred sedanjimi zunanjimi šolskimi igrišči. V
pripravi je javno naročilo za izvedbo investicije, ki
bo predvidoma realizirana letos poleti.

Ciril Alič:

• predlaga, da se v Podblegaških novicah
objavi rubrika, v kateri bi se objavila
vprašanja občanov in odgovori nanje;
Pobudo smo posredovali uredništvu Podblegaških
novic, kjer so nam pojasnili, da so o uvedbi takšne rubrike že razmišljali, predlagajo pa objavo odgovorov,
ki se tičejo večjega števila občanov, vprašanja bolj
individualne narave pa bi bilo učinkoviteje reševati
neposredno s pobudo na občinsko upravo.
• opozori na prostorsko stisko v Podružnični
šoli Javorje, ki pa se ne bo rešila ob predvidenem povečanju prostorov v Osnovni šoli
Poljane, zato bi bilo potrebno načrtovati tudi
povečanje prostorov v Javorjah;
Analiza števila rojstev v šolskem okolišu PŠ Javorje izkazuje, da bo v prihodnjih dveh letih šolanje
v Javorjah zaključilo 23 otrok, na novo pa bo v šolo
vstopilo 20 otrok (v letu 2011 je bilo rojenih 12 otrok,
v letu 2012 pa 8). Po navedenemu upadu števila
otrok se bo v nadaljnjih treh letih število otrok v PŠ
Javorje postopno povečevalo, saj bo šolo zapustilo
le po 8 otrok letno, v letu 2013 pa je bilo rojenih 15,
ki bodo v vmesnem času vstopili šolo. Uradnih podatkov o številu rojenih v šolskem okolišu letu 2016
ministrstvo za šolstvo še nima zbranih, v letu 2015
pa je bilo v šolskem okolišu rojenih 9 otrok. Analizo
stanja bomo na občini tekoče spremljali in skladno
z možnostmi pristopili k potrebnemu izboljševanju
prostorskih možnosti v PŠ Javorje.
• pripomni, da so ob izdaji publikacije »Kuok
se par vaš hiš prav?«, izdane v okviru projekta LEADER, ugotovljene napake in napačne
navedbe in meni, da je bila publikacija prehitro
pripravljana, premalo časa se je namenilo projektu, ter da bi pred izdajo morali sodelujočim
predlog še enkrat posredovati v pregled.
Zgornjo pripombo smo posredovali Razvojni
agenciji Sora, ki je izvajala zgoraj navedeni projekt, ter
prejeli naslednji odgovor: » Projekt popisa s področja
popisa hišnih imen je bil strokovno vodeno s strani
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), ki
ima s popisom hišnih imen že 10-letne izkušnje, ob
katerih so popisali že preko 8.000 hišnih imen. Tudi
popis na Škofjeloškem izvajamo po metodologiji
Ragor-ja, ki je preizkušena in strokovno potrjena s
strani Inštituta za slovenski jezik in Rodoslovnega
društva, in sicer po naslednjih korakih:
• najprej izpišemo hišna imena določenega
območja iz zgodovinskih arhivov (Statusi animarum, franciscejski katastri)
• sledi popis na terenu med starejšimi krajani
in drugimi poznavalci imen in ljudskega izročila
(evidentiramo narečno hišno ime, naziv za gospodarja in gospodinje in pridevniško obliko v
narečju - zvočni posnetki razgovorov)
• nato sledi skupno srečanje z vsemi krajani
(izvedba predavanja o pomenu, izvoru in vlogi
hišnih imen ter pravilnem zapisu v narečju; preveritev zbranih podatkov in popravki s strani
udeležencev srečanj), na Poljanskem smo izvedli tri
srečanja, ki se jih je skupno udeležilo 38 oseb
• vsi lastniki hiš, ki nosijo hišno ime, so bili pisno

obveščeni, da se bodo izdelale označevalne tablice
in pozvani, da morebitne pripombe glede zapisa
imena ali v primeru, da tablice ne želijo, sporočijo
na Razvojno agencijo Sora. Svoje pripombe je
sporočilo pet lastnikov hiš, katerih imena vsebujejo
dvoglasnika -uo in -ie, ki ju je v narečnem zapisu
nujno navesti, vendar so lastniki glede označevalnih
tabel menili, da i oziroma u izločimo. Ostali lastniki
hiš (približno 250 oseb) na zapisano hišno ime niso
imeli pripomb oziroma se niso javili in sporočili
kakršnokoli nestrinjanje ali napake. Dva meseca po
roku za pripombe se je v zvezi z zadevnim projektom
na Razvojni agenciji Sora oglasil le Ivan Alič z več
pripombami, vendar je bil s pripombami prepozen,
da bi se te pri izdelavi tablic za Javorje, Murave in
Dolenčice še lahko upoštevale.
Zapise hišnih imen iz terenskega popisa in
kasnejše navedbe v publikaciji je preveril Inštitut za
slovenski jezik (na podlagi zvočnih posnetkov) ter
Ragor, predstavnik katerega je bil prisoten tudi na
skupnih srečanjih s krajani, kjer je na licu mesta preveril ustreznost/pravilnost zapisa hišnih imen glede
na narečno izgovorjavo udeležencev. Strinjamo se,
da bi bilo dobro, da bi za izvedbo projektov imeli
na razpolago več časa, vendar ob dejstvu, da izvajam istočasno več projektov z različnih področij in
obenem prijavljam nove projekte, je čas za izvedbo
posameznega projekta žal omejen.«

Mirjana Možina:

• opozori, da je potrebo pregledati neprometne označbe po občini na kozolčkih, če so
še aktualne in jih po potrebi obnoviti.
Pripomba se upošteva, in sicer na način, da se k
obnovi in pregledu napisnih tabel postopno pristopi.

Marija Jereb:

• opozori, da so se z ureditvijo občinske
pohode poti skozi Podjelovo Brdo povečalo
število odpadkov, ki jih pohodniki odvržejo
in pustijo za sabo ob poti.
Občina se trudi na različne načine opozarjati
pohodnike, naj smeti ne odlagajo v naravo, ampak
naj jih odnesejo s seboj v dolino, kar je sestavni
del bontona vsakega planinca s spoštljivim odnosom do narave. V ta namen je bil v zadnji številki
Podblegaških novic objavljen tudi poseben članek
na to temo in prepričani smo, da bodo postopoma
pohodniki v naših krajih zavzeli primeren odnos do
narave, ki jo občudujejo med pohodništvom.

Helena Gorjan:

• ponovno poda pobudo za ureditev pešpoti
do Vršajna, ki je nujna, saj je na to pešpot vezanih 13 šoloobveznih otrok od 1. do 7. razreda.
Glede na dejstvo, da bo po dosedanjih izkušnjah
priprava, projektiranje in odkup zemljišč v državni
proračun sicer že uvrščene rekonstrukcije ceste
Gorenja vas – Hotavlje trajalo kar nekaj časa, se
k ureditvi pešpoti pristopi predhodno. V ta namen
so že stekla usklajevanja z lastnikom zemljišč za
podpis ustrezne pogodbe.

Stanko Bajt:

• predlaga, glede na pozno izvedena asfalterska
dela v letu 2016, da se v letu 2017 razpis za izbiro
izvajalca asfalterskih del izvede dva meseca prej.
S ciljem pravočasno začeti z izvajanjem
asfalterskih del je bil letošnji razpis po tretjem

krogu usklajevanj letošnjega cestnega programa
s krajevnimi skupnostmi v vmesnem času že
objavljen, in sicer dan po dokončni potrditvi
planiranih del s strani krajevnih skupnosti, to je
10. 2. 2017, kar je tri mesece prej kot lani.

Žan Mahnič:

• predlaga, da se v Gorenji vasi uredi na
parkirišču umetno drsališče z gostinsko ponudbo za bolj pestro dogajanje v prazničnem
decembru.
K proučitvi možnosti realizacije zanimive pobude
se pristopi za naslednje obnovoletno obdobje.

Jurij Krvina:

• opozori, da informacijske table z zaprtjem
Trga Ivana Regna v Gorenji vas nimajo več
funkcije, trg tudi ne živi, zato bi bilo potrebno
razmisliti o oživitvi trga. Helena Gorjan še pove,
da sta na trgu samo še dve igrali, ostaja pa tabla
z navodili za uporabo igrišča za katero predlaga,
da se prestavi na novo igrišče ob obvoznici.
Prestavitev igral s Trga Ivana Regna za zdaj ni
predvidena, prav tako občina deluje v smeri oživitve
trga na način, da se zlasti v poletnem času na trgu
odvijajo različni dogodki ter mesečne in druge
občasne tržnice. Prav tako je obnovljeni trg na voljo
za aktivnosti vsem društvom v občini, ki na kar šest
različnih razpisov občine vsakoletno prijavljajo
za sofinanciranje zelo raznovrstne dejavnosti in
dogodke, k oživitvi pa lahko pristopa tudi krajevna
skupnost ali individualni pobudniki, ki bi razpolagali
z zamislimi za dodatno oživitev trga.
Župan Milan Čadež

Kanalizacija

Zaradi previsoke takse ni priklopov?
Občinska svetnica Štefka Jeram je na zadnji seji izpostavila, da sta bili na seji
vaškega odbora Hotavlje izpostavljeni vprašanji, koliko objektov je trenutno
priključenih na kanalizacijo ter za koliko objektov je plačan komunalni prispevek. Posreduje še pobudo vaškega odbora, da se v Podblegaških novicah objavi
obrazložitev taks, saj se prebivalci bojijo povečanja taks in se zato ne priključujejo
na kanalizacijo. V nadaljevanju objavljamo odgovor občinske uprave.
Na Hotavljah je od vseh objektov, predvidenih
za priklop, doslej priključenih dobri dve tretjini
objektov. Na javno kanalizacijo se ne priključujejo
objekti, ki so predvideni za rušitev oziroma se ne
uporabljajo za bivanje in v njih komunalne odpadne
vode ne nastajajo. Za vse objekte, ki so na območju
Hotavelj priključeni na javno kanalizacijo, je bil
plačan komunalni prispevek, kot to določa Zakon
o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št.
95/2007) ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje naše občine (Ur. l.
RS, št. 108/2009, 27/2012, 22/2013 in 98/2013).
Posebnih taks navedeni predpisi ne predvidevajo
in se zato ne zaračunavajo. Iz navedenega odloka
izhaja, da je strošek opremljanja po enoti (m2) enak
za vsa območja občine, ki so opremljena z javno
kanalizacijo, z izjemo območja Vršajn. V letu 2017
ni predvidenih sprememb odloka.

Izvajalec priklopov je Topos

Ob začetku nove gradbene sezone je predvi
dena priključitev še vseh preostalih objektov, ki so
komunalni prispevek poravnali v vmesnem času.
Izvajalec priklopov je podjetje Topos Hotavlje, o
natančnejšem terminu izvajanja priklopov pa se
lahko občani obrnejo tudi na Igorja Kržišnika z
občinske uprave, kot je bilo že navedeno na obves-

tilih, ki so jih po pošti že v letu 2015 prejeli lastniki
vseh objektov, predvidenih za priklop. Prav tako so
vsi objekti na osnovi vložene vloge prejeli soglasje
za priklop, na osnovi česar je bila izvedena odmera
komunalnega prispevka. Državna uredba o emisiji
snovi in toplote v javne kanalizacijo (Ur. l. RS, št.
64/12, 64/14 in 98/15) vsem lastnikom objekta, ki
se nahajajo na območju, opremljenem z javno kanalizacijo, nalaga obvezo, da zagotovijo odvajanje
komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.
Območje je opremljeno z javno kanalizacijo, ko je
le-ta zgrajena in so zanjo pridobljena vsa uporabna
dovoljenja, ki jih je občina za zadevni kanalizacijski
sistem že pridobila pred dvema letoma.
Ne glede na to, da smo o višini cene za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
občane že posamično in v Podblegaških novicah
večkrat obveščali, na osnovi izražene svetniške
pobude obrazložitev ponavljamo tudi v tekoči
številki občinskega glasila. Posebej izpostavlja
mo, da je obračun storitev s cenikom podrobno
predstavljen na spletni strani občine, svetnikom
pa se vsakoletno predstavi in podrobno obrazloži
tudi na seji občinskega sveta ob priliki obravnave
vsakoletnega elaborata o oblikovanju cen te komunalne storitve, ki je bil nazadnje obravnavan
na 10. redni seji 14. 4. 2016, kjer so svetniki tudi
potrdili tako predlagano ceno storitve čiščenja v

višini 0,5243 eur/m3, kot tudi 50-odstotno subvencijo cene omrežnine, ki je vsakoletni strošek
javne kanalizacijske infrastrukture in tako pri
denimo premeru vodomera DN 20-40 znaša 1,5
eura, pri DN 40-50 pa 5 evrov mesečno.

Dajatev za obremenjevanje voda se ob
priklopu zmanjša

Izpostavljamo, da se občanom takoj po priklopu na kanalizacijo v primerljivi višini zgoraj navedenim zneskom storitve odvajanja in čiščenja na
vsakomesečni položnici za 90 % zmanjša strošek
dajatve za obremenjevanje voda, ki denimo pri
porabi vode 17 m3 mesečno znaša 8,9811 evra
mesečno oz. 0,5283 na m3 porabljene vode. Ta
dajatev torej po priklopu znaša le še 0,0528 evra/
m3. To pomeni, da občani brez večjega povečanja
mesečnih stroškov v celoti trajno uredijo odvajanje svojih odplak, trajno pa jim odpadejo tudi
stroški praznjenja in vzdrževanja greznic ali
gradnje in vzdrževanja malih komunalnih čistilnih
naprav. Pri vsem pa je seveda ključen pozitiven
vpliv na okolje, ki ga več ne obremenjujemo s
svojimi odplakami, s čimer bistveno izboljšujemo
kakovost življenja svoje soseske, saj imajo
našemu primerljive kanalizacijske sisteme urejeni
le najbolj razviti naselbinski sistemi.
Prepričani smo, da člani občinskega sveta,
ki vseskozi tekoče sodelujejo pri sprejemanju
cen storitev in jih tudi sprejemajo, lahko poleg
obveščanja s strani občinske uprave pomembno
prispevajo k seznanjanju občanov o sistemu
obračunavanja storitev in samemu funkcioniranju
obravnavanega sistema ter jih po potrebi napotijo
k ustreznim dodatnim virom informacij.
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 55/04,
108/09) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2017
1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

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

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

4. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2017 je 17.172 evrov
(proračunska postavka 253).

Predmet tega razpisa niso sredstva za sofinanciranje:
• programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena
obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov;
• investicij.
3. Pogoji:
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na
področju socialno- humanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo:
• javni socialnovarstveni zavodi;
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom;
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih
skupno reševali socialne potrebe svojih občanov;
• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih
izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov.
• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v
svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske
posameznikov.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost
socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
• da imajo sedež v Občini Gorenja vas - Poljane ali imajo člane društva iz
Občine Gorenja vas - Poljane;
• da program izvajajo na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali izven
nje in v njem aktivno sodelujejo občani Občine Gorenja vas - Poljane;
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
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5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2017, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 21. aprila 2017.
7. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.
obcina-gvp.si.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
8. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas
- Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 21.
aprila 2017, oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
sprednji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – SOC-HUM 2017«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega
razpisa.
9. Postopek obravnavanja vlog:
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi Odbor za
zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom
obveščeni o izidu razpisa.
Župan bo z izbranimi izvajalci programov po preteku roka za pritožbe na
sklep o dodelitvi sredstev sklenil pogodbe o sofinanciranju programov v
letu 2017.
10. Dodatne informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas
- Poljane, na tel. št. 04/51-83-114 (Nataša Kopač) ali na e-mail: natasa.
kopac@obcina-gvp.si.
Župan Milan Čadež

Promocijski dogodek v Gorenji vasi

Za več domače hrane v slovenske šole in zavode
Foto: arhiv občine

V Gorenji vasi je 7. februarja občina skupaj s portalom eRegion pripravila
dogodek promocije domače hrane, njenih pridelovalcev in predelovalcev na
eni strani ter kupcev na drugi.

V veliki dvorani Sokolskega doma se je na tržnici predstavilo 21 pridelovalcev s Poljanskega.
Cilja sestanka sta bila spodbujanje lokalnega po povečanju deleža hrane, ki jo javni zavodi
pridelovanja in predelovanja hrane ter zagotav- smejo kupovati brez javnega razpisa, da bi se
ljanje oskrbe z lokalno hrano z izrabljanjem nakup poenostavil in pocenil. Izpostavili so
e-tehnologij, interneta v najširšem smislu. nujo, da se v času sezonske lokalne hrane, ki je v
Koordinator pobude za čezmejno e-sodelovanje Sloveniji primanjkuje, poveča delež dovoljene
v Podonavski e-regiji Jože Gričar je povedal, ga nakupa brez razpisa. Kupci hrane so pripda že zdaj sodelujejo različne organizacije: »To ravljeni sodelovati pri razvijanju poenotenih
so vsi tisti, ki jih zanimata čezmejno sodelo- računalniških programov za naročanje hrane.
vanje in izrabljanje interneta kot tehnologije,
Pridelovalci hrane in zadruge pa so se zaki omogoča povezovanje – kmetij in zadrug s vzeli za boljšo povezanost s kupci, pri čemer
kupci. Torej, da bi s čim manj dela eni hrano vidijo priložnosti za izrabljanja interneta v
prodali, drugi pa kupili.«
logističnih procesih.
Milan Čadež je povedal: »Probleme, ki so bili
Kako povečati delež sezonske hrane? izpostavljeni, bomo skušali rešiti v smeri, da se
Kupci hrane so sodelovali v omizju vrtcev, prilagodi tudi zakonodaja, ki je na tem področju
osnovnih šol in bolnišnic. Poudarili so potrebo najstrožja v Evropski uniji. Po drugi strani je

pa treba dati možnost, da se odstotek doma
pridelane hrane v javnih zavodih poveča.«

Radi bi vsaj
30 odstotkov domače hrane

Na gorenjevaški šoli z lokalnimi pridelovalci
dobro sodelujejo, je povedala pomočnica
ravnatelja, Jana Rojc: »Že zdaj dobro sodelujemo s skoraj vsemi, ki se predstavljajo na
stojnicah. Oskrbujejo nas s krhlji, jogurti,
jabolčnim sokom, kruhom, jabolki, solato, peso,
korenjem … Največji problem je omejitev na 20
odstotkov hrane lokalnih pridelovalcev, ostalo
pa naročamo preko javnih razpisov. Če bi imeli
možnost to povečati na 30 odstotkov, bi bilo
odlično, hrana tudi še ne bi bila predraga. Če pa
bil delež še višji, bi bil pa verjetno posamezni
obrok na otroka predrag.«
Udeleženci sestanka so v odmoru obiskali
tržnico hrane, na kateri se je predstavilo 21
poljanskih ponudnikov. Ti so se v živo srečali s
potencialnimi kupci iz raznih koncev Slovenije.
Nežka Demšar je na stojnici s kruhom in pecivom povedala, da stranke vedno bolj cenijo
domače in da se vsakega novega poznanstva
veseli. Majda Možina s kmetije Zamuda se prav
tako ukvarja s peko in peče za poljansko šolo:
»Z njimi že zdaj odlično sodelujemo, otroci
imajo naše izdelke kar radi.«
Udeležence sestanka so pogostile članice
Društva podeželskih žena Blegoš, ob zaključku
pa so obiskali še Sirarstvo Bogataj in Sirnico
Pustotnik v Gorenji vasi.
Zanimanje za domačo hrano v javnih
zavodih je, iščejo pa se skupne programske
rešitve za vse. »Tega, da ljudje stopijo skupaj in
nekaj naredijo, pa nobena zakonodaja ne more
preprečiti,« je ob koncu srečanja v Gorenji vasi
strnil Gričar.
Damjana Peternelj

Sto let od nastanka povesti Cvetje v jeseni

Nova pohodna pot in drugi dogodki
V letošnjem letu mineva sto let, odkar je Tavčarjeva povest Cvetje v jeseni v nadaljevanjih izhajala v podlistku Ljubljanskega zvona. Ob tej priložnosti na občini pripravljajo dogodke, s katerimi bodo obeležili visoko obletnico. Nastaja nova pohodna
pot, zadnji vikend v avgustu pa pripravljajo še praznovanje pri dvorcu Visoko.
Kot je povedal vodja projektne skupine za
pripravo nove poti Anton Debeljak, je pobudo
o nastanku poti dal župan. Projektna skupina
sicer šteje deset članov in je na svojih srečanjih
že sprejela nekaj sklepov o novi poti. Pot bo
nosila ime Pohodna pot Cvetje v jeseni. V
pripravi je označevalna tablica, ki bo verjetno
ponazarjala ‘kristusovo srajčko’, ki jo pisatelj
v povesti večkrat omenja. Posebne bodo tudi
markacije na poti. Kot je še povedal Debeljak,
so na celotni poti predvideli postavitev šestih
spremljevalnih tabel z besedilom in ilustracijami, o poteku trase in njihovem soglasju se
bodo pogovorili še z lastniki zemljišč, po

katerih naj bi pot potekala. »Odprtje pohodne
poti je predvideno v nedeljo, 27. avgusta, dan
pred rojstnim dnem Ivana Tavčarja. Iz Poljan
se bomo po cesti odpravili na Volčo, nato po
markirani poti do Lovskega Brda, na Poklon,
nadaljevali skozi vas Malenski Vrh do Dolenje
Žetine, nato do Gorenje Žetine, Črnega kala, čez
Ajdove rebri do Blegoša. Na celotni pohodni
poti bodo takrat člani Kulturnega društva dr.
Ivan Tavčar Poljane odigrali nekaj prizorov iz
Cvetja v jeseni.«

Muzikal, tenis in pohod

Zadnji vikend v avgustu bo tako posvečen

praznovanju na Visokem. V petek, 25. avgusta, pripravljajo sejem s stojnicami (ob 17.
uri), odprtje dopolnjenih zbirk s knjižnico
Ivana Tavčarja (ob 19.30). Že obstoječe zbirke,
posvečene Kalanovemu in Tavčarjevemu
rodu na Visokem, bodo dopolnili z izbranimi
knjižnimi deli iz bogate Tavčarjeve knjižnice
in tako del Tavčarjeve zapuščine simbolično
vrnili na Visoko. Ob 21. uri bo na vrsti muzikal
Cvetje v jeseni. V soboto, 26. avgusta, bo ob
9. uri zjutraj potekalo odprtje teniškega igrišča
na travi, ob 10. uri tenis v belem, popoldne
pa praznovanje ob 120-letnici Tavčarjevega
teniškega igrišča in 30-letnici tenisa v Gorenji
vasi. Nedelja, 27. avgusta, je, kot že rečeno,
rezervirana za odprtje Pohodne poti Cvetje v
jeseni (ob 8. uri), sledil bo pohod s pričetkom ob
8.30 ter predvidenim zaključkom ob 18. uri.
Kristina Z. Božič
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Deset let po prvi avtorski predstavi

Ob zapečkarjih še drugič štala na odru
Foto: Miha Dolinar

Igralska sekcija Neč bat teater Kulturnega društva Sovodenj je pred dobrim
desetletjem uprizorila prvo nekonvencionalno predstavo na domačem odru. Od
tedaj se je zvrstilo že petnajst premier.

Tudi letos sta obe predstavi, Štala na odru
2 in Zapečkarji, nastajali iz režiserjeve glavne
ideje, dramsko obogatene z besedilom, šalami,
zapleti, razpleti, ki so jih prispevali člani igralskih skupin. Ti imajo že precej odrskih izkušenj
in znanja, kar vsako leto samo še nadgrajujejo. Pri oblikovanju dveh igralskih zasedb in
posledično vaj tudi ob petkih so pozorni na

turnus služb, pare in močne karakterne igralce.
Zelo pomembna je splošna komunikacija.
»Bistvo je, da se imajo fajn, da z veseljem hodijo na vaje, da radi in dobro delajo,« poudarja
režiser Lenart Šifrar. Pa tudi, da so pronicljivi,
provokativni, da iz občinstva izvabijo različna
čustva. Zaradi lažjega dela ima Lenart še dva
pomočnika, Nika Bevka in Jelka Podobnika.

Premiera jih običajno močno vleče naprej, saj
da polna dvorana obiskovalcev neprecenljivo
energijo, sploh če se s smehom odzivajo na
besedne in odigrane dovtipe z odra.

Pospešili tempo, izpilili sporočilnost

Pri Zapečkarjih so naredili napredek na tempu
predstave. Ima zgodbo, veliko zabavnih, smešnih
utrinkov. Pri Štali na odru 2 ni zgodbe, ni dramskega vrha in razpleta, ker akterji predstavljajo
le razdrobljeno dogajanje resničnostnega šova
na kmetiji. Je pa dosti smešnih prizorov in
sporočilnost, zaradi česar se gledalci po navadi
nasmejejo in z aplavzom nagradijo igro na odru.
Za gostovanja so izbrali sobotne večere, ker so
spoznali, da je marsikje ob nedeljskih popoldne
vih manj obiskovalcev.
Za mnoga gledališka znanja so hvaležni poletnim motivacijskim delavnicam pod mentorstvom Tomaža Dekleve in lanskoletnim ob pomoči
šolanega režiserja Jaka Andreja Vojovca.
KUD Sovodenj ima pod svojim okriljem
še druge uspešne sekcije, pevski zbor Manual,
ansambel Podjelovški glas in dramsko skupino
Podružnične šole Sovodenj. Organizirajo še
rock koncert po novem letu, pustovanje in razna
potopisna predavanja. Jeseni bo KUD praznoval
70-letnico delovanja. Mogoče bodo ustvarjalci
v bližnji prihodnosti deležni še boljših pogojev
za delo, če se bo našel denar za zamenjavo oken
in toplotno stropno izolacijo dvorane.
Milka Burnik

Janez Filipič, naklanski župnik

Hotaveljcu v spomin so pripravili razstavo

Foto: Janez Potočnik

V Domu Janeza Filipiča v Naklem je bila konec lanskega in v začetku letošnjega
leta na ogled razstava o Janezu Filipiču, tamkajšnjem župniku, ki je bil po rodu
s Hotavelj, in po katerem ima dom ime.

Rojstna hiša Janeza Filipiča, po domače Par
Nack, na Hotavljah
Ob bližajoči 130-letnici rojstva in 45-letnici
smrti priljubljenega župnika v Naklem v letih
od 1938 do 1941 in od 1945 do 1967 jo je na
ogled postavilo Likovno društvo Naklo v okviru
projekta Pomembni Naklanci.
Razstavo z naslovom Duhovni svétnik Janez
Filipič si je samo v prvih dneh ogledalo 140 ljudi.
Ob ogledu so starejši Naklanci obujali spomine
na zelo priljubljenega župnika. Seveda niso po-
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zabili omeniti njegove duhovniške drže, nekateri
so ga primerjali kar s svetnikom, pa njegovega
obiska – vse je povedal stoje in na kratko. Najbolj
vesel spomin nanj pa je bilo njegovo kolo, na
katero se je usedel na poseben način.
Med obiskovalci sta bila tudi družina Stanka
Filipiča s Srednjega Brda nad Hotavljami,
najbližji sorodniki župnika Janeza Filipiča in
Jurij Kumer s Hotavelj, prišli so tudi daljni
Filipičevi sorodniki iz Srednjega Brda in sosednjih vasi. Razstavo si je ogledal tudi lastnik rojstne
hiše Janeza Filipiča, ki z njim ni v sorodu, Janez
Janez Filipič se je rodil pri Nacku na Hotavljah,
danes Hotavlje 48. Mladost je kasneje preživljal
na domačiji pri Blažku na Hotavljah, kjer sedaj
živi Vika Šturm. Pri Nacku, rojstni domačiji
Janeza Filipiča, zdaj živi Janez Potočnik, ki ni
v sorodu s Filipičem, a se gospoda še dobro
spominja, ker je večkrat obiskal domačijo.
Vodil je tudi pogreb Nackove mame leta 1969.
Pokazal mu je celo, v kateri sobi se je rodil.
Poznali so ga pod imenom ‘Nackov gospod’.

Alojzija Murn, portret Janeza Filipiča, župnika
v Naklem, olje na platnu, 2016
Potočnik z ženo, s Hotavelj. Obiskovalce iz Poljanske doline je lokalni turistični vodnik Damijan
Janežič peljal po vasi in jim predstavil krajevne
značilnosti, spomenik, posvečen dr. Gregorju
Voglarju, in župnijsko cerkev sv. Petra.
P. N.

Vremenska napoved naj bo
preprosta in vsem razumljiva

Foto: osebni arhiv

Luka Prezelj, ljubiteljski vremenoslovec

Zakaj je v dolini temperatura pod minusom, medtem ko ima Blegoš deset stopinj?
Od kod prihaja izraz ‘polarni mraz’, ko pa temperature vseeno niso tako nizke?
Kako lahko vremenoslovci ugotovijo mejo sneženja? Odgovore na takšna in
drugačna vprašanja je že v osnovni šoli iskal Luka Prezelj iz Gorenje vasi, ki
se ukvarja z zanimivim hobijem – napovedovanjem vremena.
»Sploh ne vem, zakaj me je to tako zanimalo,
ker v bistvu nisem pretirano blestel v matematiki ali
fiziki, znanje obojega pa je pri opazovanju vremena
in izdelavi vremenske karte bistvenega pomena.
Čeprav zdaj ni treba več računati ročno, saj imamo
računalnike, mora osnove vendarle poznati vsak, ki
se hoče s tem ukvarjati. Pomembno je tudi znanje
geografije, ker moraš dobro poznati podnebja na
različnih delih sveta in vedeti, kakšno bo vreme
na določenem območju, da lahko srednjeročno
ali dolgoročno napoveš, kaj se bo dogajalo nekje
na drugem koncu planeta.« Osredotoča se na
kratkoročne napovedi v Sloveniji.

Samouk s pomočjo strica Googla

Resneje se je z vremenoslovjem začel ukvarjati v srednji šoli, ko je na spletu naletel na forum
največjega slovenskega vremenarskega društva
Zevs, kjer se srečujejo tako izobraženi strokov
njaki kot laiki. Profesionalci na tej spletni strani
ljubiteljem na čim bolj enostaven način razlagajo,
kako se napoveduje in bere podatke z vremenskih
kart. »To so za nepoznavalca same barve in črte, in
čeprav je na Zevsu dobro razloženo, tudi jaz še zdaj
vsega ne vem, se še vedno učim,« pravi Luka in
dodaja, da je modelov za napovedovanje vremena
več, sam se je usmeril v tistega, ki pokriva območje
Balkana. Imenuje se Aladin, na njem pa se zbirajo
numerični podatki z meteorološkega balona in
hišk ter satelitskih slik. Računalnik vse informacije
obdela in na vsake tri ure izračuna novo napoved,
ki jo nato še slikovno opremi in prikaže na spletu.
Tam je potem VIDNA vsakomur, ki si lahko na
podlagi tega sestavi svojo napoved. Več podatkov
za srednjeročno napoved ima evropski model, ki ga
med drugim uporabljajo tudi Američani, kadar jih
zanima, kakšno bo vreme na stari celini, saj to lahko
vpliva tudi na njihove razmere. Ameriški meteorologi so na splošno bolj drzni, pravi Luka, saj velikokrat že konec poletja objavijo, kakšna približno
bi lahko bila prihajajoča zima v Evropi. »Čez lužo
imajo res vse naštudirano, Evropejci si kar nekako
ne upamo. Je pa res, da je za pol leta naprej kar
koli napovedati izjemno težko. Najbolj natačno se
trenutno da napovedati za en teden naprej, čeprav
so zadnji dnevi že pod vprašajem.«
Napredna tehnologija dandanes omogoča veliko
enostavnejše in kakovostnejše napovedovanje
vremena kot včasih. Po drugi strani pa smo
ljudje postali bolj zahtevni, saj se nemalokrat
zgodi, da takoj prevalimo krivdo na vremenarje,
če pade kakšna kaplja dežja, ki je niso
napovedali. Luka Prezelj ostaja prizemljen:
»Človek je še vedno le človek, narava se nanj
požvižga in ubira svojo pot.«

Vremenoslovje ni površinsko delo

Eden najmlajših ljubiteljskih meteorologov
pri nas na svoje vremensko udejstvovanje gleda
zelo zrelo in odgovorno. »Ko sem začel pisati
napovedi, sem si pomagal z več podatki, nisem
uspel popolnoma samostojno. Moral sem pogledati Aladin, evropski in ameriški model, preveril
sem spletno stran Arsa in še, kaj menijo Italijani,
ki imajo zelo dobre napovedi. Imel sem odprtih
deset strani in šele iz tistega sem si upal nekaj
napovedati. Če nisem bil prepričan, nisem objavil
napovedi, in še zdaj tega ne naredim, ker se mi
zdi zelo pomembno, da je napoved kar se da
točna oziroma da sem sam vanjo prepričan.«
Kmalu je začel sodelovati tudi s spletno
stranjo www.ciklon.si, kjer je tedensko pisal
napovedi za Notranjsko, danes pa ga najdete
na družbenem omrežju Facebook pod imenom
‘Vremenar Luka’. »Tople vode ne morem
odkrivati, kar se tiče napovedi, te so povečini
podobne povsod. Trudim pa se pri vsaki dodati
svoje mnenje in jo povedati na malo drugačen,
preprost in ljudem razumljiv način.«
Med svojimi prijatelji je vedno tisti, ki je
zadolžen za vreme, kadar se družba odpravi na
dopust, za rokav ga radi pocukajo tudi organizatorji prireditev na prostem.

Luka Prezelj iz Gorenje vasi se navdušuje nad
napovedovanjem vremena.
za Slovenijo kar zapleteno napovedovati vreme.
Najbolj zoprno je Luku sestavljati vremenske
prognoze v vročih in soparnih mesecih. »Pri poletnih nevihtah sploh ne veš, kdaj bodo udarile
– zbudiš se v soncu, popoldne te presenetijo
nevihta, močan dež, strele, zvečer pa je spet
jasno.« Poleg tega težko prenaša vročino, zato
ne mara poletja. »Vreme me takrat ne fascinira,
zame se navdušenje običajno zaključi spomladi. Mimogrede, začetek letošnje koledarske
pomladi naj bi prinesel kar nekaj toplih dni, s
temperaturami nad dvajset stopinj Celzija.«
Mojca Oblak

Mraz da, vročina ne

Lukov najljubši čas je zima in nad letošnjo je
bil razočaran, saj je bilo za njegov okus premalo
padavin. »Moja popolna zima je mrzla, ampak
ne preveč, z veliko snega. Če bi vsaj enkrat na
teden snežilo, bi bil presrečen. Odločil sem se
spremljati božični dan in ta je bil že osem let
zapovrstjo zelen.« Opazil je, da se letni časi
pri nas v zadnjih letih zamikajo. »Zima pride
prepozno, posledično tudi pomlad, ravno tako
predolgo traja poletje, zato se jesen ne začne
takrat, ko bi se morala – začaran krog!«
‘Slovenijo bo zajel polarni mraz!’ ali pa
‘Prihaja tropska vročina!’ – takšne in podobne
naslove lahko velikokrat beremo na naslovnicah
medijev, ob čemer čakamo na sibirski minus,
dočakamo pa čisto običajnih pet stopinj pod
lediščem. Luka razlaga, da izraz ‘polarni mraz’
ne pomeni ekstremno nizkih temperatur, ampak
gre preprosto za prodor zraka, ki pride iz polarnega območja na severu. Po drugi strani pa
poletje lahko spremljajo visoke temperature, kar
je posledica vročine, ki do nas pride iz Afrike.
»Slovenija leži na območju, kjer je izrazit vpliv
reliefa. Ta namreč vpliva na gibanje zraka, kar
pomeni, da se lahko vreme spreminja iz dneva
v dan. Poleg tega je to tudi razlog, da naše
področje pozna štiri letne čase.« Posledično je

ŠUBIČEVA HIŠA
Poletni odpiralni čas (1. 5.–31. 10.)
Torek–petek 10.00–17.00
Sobota 10.00–13.00
Nedelja 10.00–13.00 – po predhodnem dogovoru
Zimski odpiralni čas (2. 11. –30. 4.):
Torek–petek 10.00–16.00
Sobota 10.00–13.00
Nedelje: zaprto
Zaprto: ob ponedeljkih, 1. in 2. januarja,
na Veliko noč, 27. aprila, 1. maja, 25. junija,
15. avgusta, 31. oktobra, 1. novembra,
25. in 26. decembra
Za skupine nad 10 so po predhodnem dogovoru
mogoči ogledi tudi izven odpiralnega časa.
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Iz OŠ Ivana Tavčarja

Aktivnosti tečejo v pričakovanju gradnje telovadnice
Pogled skozi okna naše šole je v teh dnevih res lep. Vse naokoli prebujajoča
se narava, zeleneči travniki, pojoči ptički in brsteče prvo pomladno cvetje.
Veselimo se prihajajočih lepih dni in s tem povezanih aktivnosti, hkrati pa nas
navdaja tudi skrb, kako bodo te aktivnosti potekale ob prisotnosti gradbenih
strojev, ki prihajajo na šolo.

voja glasbe, nato pa smo se preselili v avlo, kjer
nam je zgodovino zvokov zelo nazorno prikazal
odličen vsestranski glasbenik Lado Jakša. Bili
smo očarani nad številom glasbil, ki jih obvlada,
in tudi načinom, kako igra nanje.
Po predavanju smo v učilnicah reševali
zabaven kviz na temo zgodovine glasbe.

Šport

Gorenjskega prvenstva v smučarskih skokih na alpskih smučeh za učence od 1. do 4. razreda se
je udeležilo tudi 15 učencev in učenk naše šole.
Obljubljamo, da nas to ne bo vrglo s tira, saj redov. Vmes smo bili deležni kakovostnih glasse zavedamo, da je za napredek kdaj treba tudi benih točk, ki so jih izvajali naši glasbeniki solisti
potrpeti. Predstavljamo vam aktivnosti na naši in šolski pevski zbori. Prešeren je zadovoljen šel
šoli v preteklih tednih.
nazaj v Kranj, v svoj Gaj, rekoč, da so se njegove
sanje več kot uresničile: živimo v blagostanju, v
Proslava ob kulturnem dnevu
lastni državi in govorimo lasten jezik.
Največji slovenski kulturni praznik smo na
šoli obeležili 7. februarja. V organizaciji Jane Kulturni dan – Od tišine do glasbe
Oblak in Francija Blažirja je nastala lepa priredi
Zadnja februarska sreda je bila povsem v
tev, katere rdeča nit je bila nacionalna himna. Na znamenju zvokov. Imeli smo kulturni dan, na
oder je stopil od mrtvih vstali France Prešeren katerem smo obravnavali prav vse ritme, ki jih je
(upodobil ga je Aljaž Štucin), ki nam je zaupal, v zgodovini doživel človek – od bitja srca, tišine,
od kod je dobival navdih za posamezne kitice zvokov divjine pa vse do najsodobnejše glasbe.
Zdravljice. Te so sproti recitirali učenci 9. raz- Najprej smo naredili zgodovinski pregled raz-

Na športnem področju smo beležili lepe
uspehe. 7. februarja se je 11 učencev in učenk
odpeljalo proti Škofji Loki na gorenjsko prvenstvo v badmintonu. Luka Stanonik in Sara Buh sta
suvereno zmagala in si tako priborila vstopnico
za državno prvenstvo. Tudi Laura Lavrič si je s
tretjim mestom pri starejših deklicah priborila
vstopnico. Pri mlajših deklicah je zmagala Nika
Stržinar, tretja je bila Neža Kržišnik. Pri mlajših
dečkih pa je Anže Jereb osvojil bron.
Na OŠ Škofja Loka Mesto je 9. februarja
potekalo medobčinsko prvenstvo za mlajše dečke.
V predtekmovanju, ki so ga odigrali v Žireh,
so učenci naše šole dosegli prvo mesto. Zaradi
poškodbe igralca je ekipa šla z igralcem manj
na finalno prvenstvo ter izgubila proti OŠ Škofja
Loka - Mesto. V boju za mesta je premagala OŠ
Cvetka Golarja in tako dosegla 3. mesto. Žal se
ekipi ni uspelo uvrstiti na gorenjsko prvenstvo.
21. februarja je v Žireh potekalo gorenjsko
prvenstvo v smučarskih skokih na alpskih smučeh
za učence od 1. do 4. razreda. Bilo je več kot 180 tekmovalcev. Tekmovanja se je udeležilo 15 učencev in
učenk naše šole. Najboljši rezultat je dosegel Louro
Vehar, ki je zmagal pri učencih 3. razreda.
8. marca je potekalo državno prvenstvo v
badmintonu za osnovne šole. Tekmovanja so se
udeležili štirje učenci naše šole – Sara Buh, Laura
Lavrič in Luka Stanonik ter Timotej Ušeničnik.
Luka se je uvrstil najvišje s tem, ko je dosegel
5.–8. mesto. Sara in Laura sta bili uspešni v svojih
skupinah (v razigravanju), potem pa sta klonili
pred tekmicami v nadaljnjem tekmovanju.
Mojca Mezeg in Martin Oblak

S PŠ Lučine

Kulturniki, športniki, filmoljubi
Soustvarjali smo občinsko proslavo ob kulturnem prazniku, izdelali animirani
film in odigrali košarkarsko tekmo.
Pod tem geslom je v Lučinah potekala
občinska proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku. Del kulturnega programa so pod
vodstvom učiteljic in vzgojiteljice oblikovali
učenci od 1. do 5. razreda. Izstopale so upodobitve Prešerna in Primicove Julije.
Učenci 4. in 5. razreda so bili ustvarjali pri
izdelavi animiranega filma. Učenci so sami
izbrali temo, si razdelili delo, risali, barvali,
fotografirali … Šele tako so vsaj približno razumeli, koliko dela je vloženega, preden se risanka
pokaže na televiziji. Njihov prispevek si lahko
pogledate na spletni povezavi: https://www.
youtube.com/watch?v=e-WwVCNpAFI.
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Za učence, ki obiskujejo košarkarski krožek,
je bil zadnji dan pred počitnicami nekaj posebnega. Odigrali so tekmo proti ekipi učencev iz

Foto: Milka Bizovičar

Sme nekaj nas biti prešernih

Gorenje vasi. Zmaga sicer ni ostala v Lučinah, pa
vendar si čestitke zaslužijo prav vsi, tako igralci,
ki so se trudili po svojih najboljših močeh, kot
tudi glasni navijači, ki so se na tekmo pripravili
z zastavicami in glasnimi pripomočki.
Martina Jelovčan

Klopi

Majhne živali, ki prenašajo hude bolezni
Špela in Beti, učenki devetega razreda Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, sta
se pod mentorstvom učiteljice Irene Selak lotili raziskovanja klopov in bolezni, ki jih
prenašajo ter tako ogrožajo naše zdravje. Izsledke predstavljata v nadaljevanju.

Klopa največkrat staknemo med hojo v
naravi, ko ga poberemo s hlačami. Zgodbe,
da čakajo na drevesih in skačejo na žrtve, ne
držijo. Najvišje gre samica, ki v naravi zleze do
višine pasu odraslega človeka. Če klopa najdeš
na glavi, pomeni, da je tja prilezel po oblačilih.
Najraje čaka na travnih bilkah in v podrastju. Pri
človeku ga najdemo na mehkejših delih kože
okoli trebuha, na hrbtu, gležnjih, pod koleni,
pazduho in tudi za ušesi.
Mikroorganizme, ki povzročajo KME in
borelijo, klop v žrtev spusti s slino. Strokovnjaki
pravijo, da do 12 ur po vbodu ne bi smelo biti
večje nevarnosti za gostitelja, a zaradi varnosti
je bolje, da klopa odstranimo s telesa takoj,
ko ga zaznamo. Je pa zanimivo spoznanje, da
virus KME in bakterija borelije preideta na
človeka z mlekom, če so bile koze, ovce in
krave prenašalke okuženih klopov.

Preventivni ukrepi

Za potrebe raziskave smo klope z mentorico lovile oktobra 2016.
Zlasti v tem spomladanskem času je pogosto Ta se po travni bilki povzpne na njen vrh, kjer
slišati, da je v naši dolini največ okuženih preži na tretjega gostitelja. To so ovce, govedo,
klopov z virusom klopnega meningoencefalitisa psi, srnjad in jelenjad, pa tudi človek. Zaradi
(KME) in bakterijo, ki povzroča borelijo.
širokega življenjskega območja med pomembne
Znanih je več kot 800 vrst kopov, od tega raznašalce klopov spadata tudi veverica in
je 23 vrst razširjenih v Evropi, v Sloveniji jih polh. Samica se pritrdi na gostitelja, se prične
živi 16 in med njimi je splošno razširjen gozdni prehranjevati s krvjo, ki jo kasneje porabi za
klop, ostale vrste pa so omejeno razširjene pred- tvorbo in izleganje jajčec. Obda jih z voskasto in
vsem na Primorskem in v Prekmurju.
mastno prevleko, kar omogoča vodoodpornost.
Klop v Sloveniji živi do nadmorske višine Po obdelavi jajčec samica izčrpana pogine.
1000 metrov, na Primorskem tudi do 1250
metrov nad morjem. Njihova aktivacijska tem- Zadržujejo se v podrastju
peratura je okrog 40°C. Ne marajo vročine.
Klopi zaznajo bližino gostitelja, saj ta oddaja
Samica proti koncu poletja izleže okrog 300 številne dražljaje. Med njimi je najpomembnejši
jajčec, ki prezimijo in spomladi se v listnem vonj, CO2 v izdihanem zraku in amonij iz
opadu iz njih izležejo ličinke, ki iščejo prvega urina in izločkov, ki klope vodijo do gostitelja.
gostitelja, ki je običajno miš, voluharica, ptica Odzivajo se tudi na telesno toploto, dotik in
ali kuščar, kjer se napijejo krvi, se spustijo na tla fizično motnjo. Klop je lahko na gostitelju nekaj
in razvije se nimfa. Ta išče drugega gostitelja, ki ur, preden najde primerno mesto, se umiri in se
je najpogosteje ptič ali sesalec, se napije krvi, prične prehranjevati.
se spusti na tla in se prelevi v odraslega klopa.

Kako klopa pravilno odstranimo?
Med ljudmi kroži kar nekaj ‘nasvetov’, kako
klopa odstraniti. Ali ga vrteti v levo ali desno, ga
zamrzovati, polivati z oljem, slino ali žganjem,
prijeti s tako ali drugačno pinceto … Čim manj
je treba komplicirati. S pinceto ga zgrabimo in
ga narahlo zavrtimo v nasprotno smer urinega
kazalca. Primemo trup in glavo, ne pa zadka,
ker stiskanje zadka povzroči prehod klopove
želodčne vsebine v kri gostitelja in s tem preide
tudi okužba. Mesto vboda razkužimo, klopa pa
uničimo. Če rilček ostane v koži, ni nič hudega,
glavno je, da zraven ni glave.

Vabljeni na skupen pričetek
pohodne sezone!
Letošnji prvi skupni pohod po delu trase
občinskega pohodnega kroga bo v soboto,
22. aprila, ob 9h. Start bo v Poljanah.
Prehodili bomo pot Poljane–Kovčk–
Vinharje–Kremenk–Pasja ravan–Bukov
vrh–Kucelj–Visoko.
Informacije: Tone Debeljak,
tel. št.: 031/461-888,
in spletna stran občine.
Lepo vabljeni!

Bolezni, ki jih prenašajo okuženi klopi,
preprečujemo z ukrepi, ki zmanjšajo možnost
vbodov klopov:
• Primerna svetla obleka z dolgimi rokavi
(hlačnice zatlačimo v nogavice) in redno
pregledovanje kože.
• Uporaba repelentov, ki se nanašajo na
nepokrite dele kože in na obleko.
• Prisesanega klopa moramo čim prej
odstraniti.
• Okužbo s hrano preprečimo, če mleko
toplotno ustrezno obdelamo.
• Najbolj zanesljiva preventiva proti KME
pa je cepljenje.
Pri iskanju informacij v zvezi s posledicami
bolezni, ki jih povzročajo okuženi klopi, sva
opravili tudi nekaj razgovorov z ljudmi, ki so
preboleli KME ali borelijo. Njihove izkušnje z
boleznima so hude, pri večini je bolezen pustila
posledice in prav zato bi svetovali cepljenje
proti KME. Znano je namreč, da je bolezen
pri nas še vedno zelo prisotna, a je kljub temu
cepljenih le 12 odstotkov Slovencev. Mogoče
samo za primerjavo: v Avstriji je cepljenega več
kot 80 odstotkov prebivalstva.
V naslednji številki bova predstavili obe
bolezni in analizo ankete, ki je vključila 1006
naših občanov.
Špela Koprivnikar in Beti Črešnovar

V koči na Javorču iščejo oskrbnika
Lovska družina Gorenja vas, Trata 21,
Gorenja vas oddaja v najem lovsko
kočo na Javorču v gostinske namene
(okrepčevalnica).
Interesenti za najem so lahko pravne
ali fizične osebe, ki imajo registrirano
dejavnost na področju gostinstva.
Podrobnejše informacije lahko dobite na
naslovu: Daniel Vehar, Lajše 10, Gorenja
vas, tel. št.: 041/756-000,
e-mail: odvetnik.vehar@siol.net.
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Iz OŠ Poljane

Kultura telesa in duha

V preteklem obdobju se je vse vrtelo okrog športa, narave, kulture, povezovanja
pa tudi solidarnosti.

Utrinek s prireditve ob kulturnem prazniku
Konec januarja so težko pričakovali učenci 6. in
7. razreda, saj jih je čakala šola v naravi. Šestošolci
so en teden prebili v Cerknem, sedmošolci so pet
dni preživeli v osrčju notranjskih gozdov, v Centru
šolskih in obšolskih dejavnosti Rak v Rakovem
Škocjanu. Vsak dan so kljub nizkim temperaturam
večinoma preživeli zunaj.
Tudi učenci, ki so ostali v Poljanah, so izkusili ščepec zimskih radosti. Ko je narava le
naklonila nekaj snega, so ga učenci podaljšanega
bivanja takoj izkoristili in do poznega popoldneva drsali po velikem zamrznjenem ribniku
ali se sankali na bližnjem hribu.
Športni dnevi so bili prav tako obarvani zimsko – učenci 1. razreda so opravili zimski pohod,
učenci 4., 5. in 9. razreda so drsali v Kranju,
četrtošolci pa so v Kranju tudi plavali.

Tekmovanja v (zimskih) športih

Na Rogli se je 9. marca odvijalo državno
tekmovanje v smučarskih skokih najmlajših
učenk in učencev z alpskimi smučmi. Tekmovanja, ki je predvsem animacijskega značaja in
je namenjeno popularizaciji smučarskih skokov
in naše Planice, se je udeležilo skoraj 200 otrok
iz vse Slovenije, navdušenih nad to smučarsko
disciplino. Našo šolo je zastopalo pet učencev.

Udeležbo so si morali izboriti na
predhodnem regijskem tekmovanju,
ki je bilo v Nordijskem centru v Žireh.
Krištof Pisk je osvojil odlično 3. mesto
med drugošolci. Le malo za pokalnimi
nagradami sta zaostali Polona Tavčar
med četrtošolkami in Anamarija Jurčič
med učenkami 1. razreda. Bili sta na
4. mestu. Na 17. oziroma 19. mesto pa
sta se uvrstila Maks Božnar in Domen
Dolenc med učenci tretjih razredov.
10. marca je na Pokljuki potekal
21. Šolski pokljuški maraton. Letos so
se ga udeležili tudi naši devetošolci v
okviru predmeta izbirnega predmeta
šport za zdravje. Ena skupina učencev se je
pomerila v teku na smučeh, druga skupina pa
se je podala na pohod proti Uskovnici.
V Škofji Loki je potekal zaključni turnir
Medobčinskega prvenstva v košarki za mlajše
dečke (letnik 2004 in mlajši). Naši učenci so
se uvrstili na odlično drugo mesto – takoj za
domačini iz OŠ Škofja Loka - Mesto.

Gibarije, igrarije in druge dejavnosti

Učenci šolske skupnosti so pod mentorstvom Barbare Tavčar pripravili že tradicionalne
gibarije in igrarije. Gre za druženje učencev OŠ
Poljane z otroki Vrtca Agata skozi gibanje.
Za lepo druženje mlajših in starejših učencev
pa poskrbita šestošolki Manca Stanonik in
Suzana Debeljak, ki sta prostovoljki v tretjem
razredu. Vsak petek sedmo uro popestrita z
različnimi zanimivimi dejavnostmi. Veliko
stvari pripravita sami in jih z učenci tudi izvedeta. Tako sta z njimi izdelovali magnetke,
osebno denarnico, origami, pripravili pa sta tudi
različne socialne in zabavne igre.
V letošnji dobrodelni akciji Nivea Podarimo
modro srce smo svojo solidarnost pokazali z
izobešanjem modrih src. Učenci so svoje lepe

Aljaž Dolenec: Črno-belo drevo, linorez
želje, vrednote in pozitivne misli vtisnili na srčke
in ti zdaj krasijo našo šolo. Modri srčki so oživili
drevo življenja in vrednot pod freskami, na oglasnih deskah in na vratih, naše želje so izobešene
tudi na Niveinem facebookovem zidu.

Kulturni praznik in ustvarjanje

Februar v šoli seveda zaznamuje slovenski
kulturni praznik. Letošnjo prireditev je pripravilo
veliko število učencev pod vodstvom učitelja
Matjaža Slabeta in drugih sodelavcev. Spremljali
smo umetnost v skoraj vseh njenih oblikah – od
pesništva, pisanja zgodb, inštrumentalne glasbe,
petja, plesa, filma, slikanja in kiparjenja. V središču
so bili učenci, ki so predstavili svoje talente na
posameznih umetniških področjih in nam tako
pokazali, da kultura živi tudi med osnovnošolci.
Kulturi so se učenci posvečali tudi na kulturnih dnevih.
Učenci letošnjega 8. b razreda so se v
šolskem letu 2015/2016, ko so bili še sedmošolci,
udeležili 9. likovnega natečaja Drevo. Priznanja
za razstavljena dela so dobili: Matic Bohinc, Zoja
Činku, Aljaž Dolenec, Tadeja Klemenčič, Gregor
Oblak, David Peternel, Larisa Pintar, Lucija
Štravs, Maja Trobec ter Sabina Bohinc iz 9. b, ki
je letos že v 1. letniku srednje šole. Aljaž Dolenec
je za svoje delo prejel zlato priznanje!
Bernarda Pintar

S PŠ Javorje – Prešerno o Prešernu

Prireditev v počastitev kulturnega praznika
Na šoli smo bili v mesecu februarju, predvsem
pa pred kulturnim praznikom kulturno razpoloženi.
Pripravili smo prireditev z naslovom Prešerno o
Prešernu. Na začetku je, kot se za prireditev pred
državnim praznikom spodobi, zadonela himna,
zatem pa smo glavno vlogo prevzele delavke
šole. Z igro in besedo smo prešerno predstavile
Prešernovo pesem Povodni mož ter hudomušno
pesem Urška, ki jo je napisal Andrej Rozman Roza.
Med pesmima so na odru nastopili še otroci iz
Vrtca Javorje, ki so pripravili prikupno predstavo o
snežaku. Glavna misel prireditve je bila, da moramo
kulturo nositi v srcu, biti strpni do vseh nastopajočih
in se kulturno obnašati na vsaki prireditvi.
V našem preddverju pa je nastala tudi
čudovita razstava knjig z naslovom Knjige,
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takšne in drugačne. Pripravili smo jo prav
vsi – vsak je na razstavo prinesel knjigo, ki
je zanimiva in nekaj posebnega. Po ogledu
prireditve smo si kulturno ogledali še razstavo,
ki je bila postavljena do konca tedna. Bila je
tako zanimiva, da smo veliko prostih trenutkov
preživeli ob ogledovanju knjig – velikih, zelo
majhnih, najdebelejših, s trdimi platnicami, v
tujem jeziku in še mnogih posebnih. Poleg knjig
pa smo prostor polepšali še z likovnimi izdelki
učencev 1., 2. in 5. razreda, ki so risali Franceta
Prešerna in njegovo nesojeno ljubezen Julijo.
Kulturni februar smo sklenili z mislijo, ki
jo polagamo na srce tudi vam – bodite kulturni
in naj vas drobec kulture spremlja jutri in vse
dni v letu.
Maja Kokalj

V preddverju smo ob kulturnem prazniku pri
pravili še razstavo knjig.

Iz Vrtca Agata Poljane

Pekli kruh, pripravili čajanko in jo mahnili na Visoko
Začetek leta je v Vrtcu Agata v Poljanah malčke razvajal
z različnimi aktivnostmi, ki so jih pripravile in opisale
vzgojiteljice.

bil ogled celotne razstave. Otroci so se spominjali preteklih dejavnosti
ter izdelkov, najbolj pa so si zapomnili, kako so pripravili in poskušali
kruh. Projekt so poimenovali Melje stari mlinček moko.

Melje stari mlinček moko

Bralna čajanka v Vili čira čara in pohod na Visoko

V začetku leta je 6. skupina Vrtca Agata Poljane, Ptički, z vzgojiteljicama Barbaro Triler in Mileno Škrlec začela s prav posebnim projektom
o kruhu.
Otroci so spoznali lesen lopar za peko kruha, na bralni urici so se v
razgovoru s knjižničarko Bernardo seznanili s tem, kako nastane moka,
in pri tem spoznali nove izraze (kombajn, pehar, pšenica …) ter njihov
pomen. Seznanili so se s sestavinami, potrebnimi za pripravo kruha.
Od doma so prinesli recepte, ki jih uporabljajo za pripravo kruha. S
pomočjo primernega in preglednega recepta so pripravili in spekli kruh.
Obiskali so trgovino in pekarno.
Spoznali so še en predmet – mlinček za mletje moke – in se preizkusili
v ročnem mletju koruznih zrn, mlinsko kolo so narisali, naučili so se novo
pesem in ples z naslovom Ob bistrem potoku je mlin.
Za zaključek projekta so prisluhnili pravljici z naslovom Melje,
melje mlinček, na podlagi katere so zaigrali igrico. Zadnja dejavnost je

Na dnevu odprtih vrat v Šubičevi hiši

Foto: arhiv Šubičeve hiše

Ob slovenskem kulturnem prazniku so v Šubičevi hiši letos prvič
organizirali dan odprtih vrat. Brezplačne strokovno vodene oglede stalne
zbirke je vodil Boris Oblak. Pripravili so tudi otroško ustvarjalno delavnico z
Jernejo Stanonik in Lucijo Klemenčič. Med vodenimi ogledi je bilo mogoče
izvedeti številne zanimivosti in skrivnosti likovnega sveta nekoč in danes.
Med drugim so obiskovalci lahko spoznali star način priprave barv, kaj je
to ‘grundiranje’, zakaj slikarji platno premažejo z rdečo barvo, koliko časa
vzame izdelava rezljanega okvirja, katere so za rezbarstvo primerne vrste
lesa, posebej pa so bili fascinirani nad izjemno tankimi lističi zlata, ki se
uporabljajo pri pozlatarstvu. Pokukali so tudi v intimo Šubičeve družine,
ki jo odražajo številna ohranjena pisma.
Odziv je bil dober, saj se je vodenih ogledov udeležilo več kot sto ljudi,
na delavnici pa je ustvarjalo 24 otrok. Obiskovalci so domov odhajali z
bogatimi vtisi. Saša in Marko iz Škofje Loke sta povedala, da sta uživala
v Borisovi izčrpni predstavitvi Šubicev, same hiše, načinov in tehnik
umetniškega ustvarjanja ter številnih zanimivostih. Bernardu iz Gorenje
vasi se je zdelo zanimivo branje pisem članov družine Šubic. Med obisko
valci je bil tudi župan Žirov Janez Žakelj. Navdušila ga je predvsem predstavitev rezbarstva. Kljub zavedanju, da je rokodelstvo v zamiranju, dodano
vrednost vidi v prenosu tega znanja na mlajše rodove prek delavnic in
usposabljanj, kar v Šubičevi hiši že poteka. Predlaga povezavo kulturnega
projekta z naravoslovnim, mogoče z vodno učno potjo v Gorenji vasi. Svojo
pozitivno izkušnjo je posredoval OŠ Žiri in upa, da si bodo Šubičevo hišo
njihovi otroci kdaj ogledali tudi v okviru šolskega programa.
Jure Ferlan

Vodenih ogledov ob dnevu odprtih vrat na kulturni dan se je v Šubičevi
hiši udeležilo več kot sto obiskovalcev.

V januarju smo v enoti
Vila čira čara v 8. skupini za
naše babice in dedke pripravili bralno čajanko.
Otroci so se svojim starim
staršem predstavili s kratkim
programom. Babica Minka
je otrokom prebrala zgodbo
o medvedku, ki je iskal prijatelje za igro. Takoj zatem so
nas obiskali koledniki Dobra
letna iz Poljan. Skupaj smo
zapeli Mi se imamo radi po
vrtčevsko. Dedke in babice
smo postregli s suhim sadjem
in čajem.
16. februarja smo se
odpravili na pohod do
Tavčarjevega dvorca na Po dvorcu nas je popeljala Tina Mlinar
Visoko, ki je eden izmed Rozinger.
najpomembnejših znamenitosti v naši občini. Vzgojiteljica Tina Mlina Rozinger nam je skozi razstavo prikazala življenje in delo dr. Ivana Tavčarja.
Ogledali smo si poročno dvorano, ki je v Tavčarjevih časih bila jedilnica.
Z zanimanjem smo si ogledali črno kuhinjo s kuhinjskimi pripomočki.
Posebno zanimiv se je otrokom zdel risani film Visoška kronika. Ustavili
smo se pri pisateljev bronastem kipu ob dvorcu in si na terasi nad njim
ogledali še prenovljeno družinsko grobnico, v kateri je tudi pokopan.
Barbara Triler in Jožica Maček

OŠ Jela Janežiča – državni tekmovanji v računalništvu

Z miško v svet
in z računalniki skozi okna

Na škofjeloški osnovni šoli s prilagojenim programom so
nedavno kar dvakrat odprli vrata učencem s posebnimi
potrebami iz vse Slovenije, ki so pokazali svoje znanje s
področja računalništva.
Na tekmovanju Z miško v svet so se 9. februarja že desetič zapored
pomerili tisti, ki obiskujejo poseben program, 17. tekmovanje Z
računalniki skozi okna, ki je potekalo 9. marca, pa je bilo namenjeno
učencem programa nižjega izobrazbenega standarda. Oba dogodka je v
sodelovanju z OŠ Jela Janežiča organizirala Zveza za tehnično kulturo
Slovenije.
Na prvem tekmovanju se je v dveh kategorijah pomerilo 22 tekmo
valcev iz 14 različnih šol.
Na drugem tekmovanju je z računalniki skozi okna prav tako v dveh
kategorijah gledalo 22 učencev, tokrat iz 12 šol. Odlično sta se v tej
kategoriji odrezala tudi učenca šole gostiteljice. Klemen Kavčič je bil
med zmagovalno trojico s tretjim mestom, zelo dobro četrto mesto pa je
osvojila Nika Ržek, ki sicer prihaja iz Poljanske doline.
OŠ Jela Janežiča je multimedijsko dobro opremljena. Pri pouku se
velikokrat poslužujejo računalnikov in interaktivnih tabel za razlago
šolske snovi, s čimer učenci vidijo, da računalnik ne služi samo za igranje
igric. Tekmovanja, kot so ta, pa so pomembna tudi in predvsem zato, ker
otrokom šol s prilagojenim programom nudijo način, da se izkažejo in
pokažejo svoje znanje tudi širše ter jim tako dvigujejo samozavest.
Mojca Oblak
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Naši občani v tujini: Jernej Luznar

»Če ste željni novih izzivov, le pogumno v svet!«

Jerneja Luznarja stalna napredovanja v službi
še dodatno motivirajo, da si želi v Londonu
ostati še nekaj let.
Žal sta ob prihodu dogovor in s tem tudi služba
padla v vodo, a Luznar ni obupal. »Po tednu bivanja v Londonu sem povsem spontano, kar sam,
poiskal zaposlitev v francoski restavraciji. Po pivu
s kolegi sem vzel v roke življenjepis, se ustavil v
bližnji restavraciji, povprašal po upravniku ter
se po krajšem pogovoru dogovoril za poskusno
delo,« pripoveduje Jernej, ki je že po petih dneh
podpisal delovno pogodbo ter pričel z delom.
Trenutno je zaposlen v manjšem podjetju (PK
Trading), ki že vrsto let oskrbuje večja catering
podjetja z različnimi živili. Podjetje se ukvarja
z dobavo različnih živil, začimb, konzervirane
hrane, zamrznjenih in hlajenih sestavin. Začel
je kot voznik, ki je skrbel za dostavo sestavin iz
široke ponudbe do strank ‒ catering podjetij, ki
se ukvarjajo s pripravo obrokov ter oskrbo vseh
letalskih linij. Poleg dostave je bil zadolžen še za
nakup živil na zalogo.

Hitro napredovanje

Po treh mesecih uspešnega dela kot voznik
mu je bilo ponujeno napredovanje, ki ga je z
veseljem sprejel. Kot vodja skladišča zdaj skrbi
za sprejem dostave, preverja vsa naročila, ki
gredo v dostavo, skrbi za organizacijo zalog in
koordinira skupino štirih voznikov: »Na splošno
skrbim, da skladišče deluje v vseh pogledih.« V
podjetju, kjer so zaposleni pretežno Angleži, je
edini Slovenec, nekaj sodelavcev prihaja iz Francije, Portugalske in Egipta. »Sodelavci so me
zelo toplo sprejeli. Ves čas sem deležen njihove
podpore, kar mi je zelo všeč. Delo poteka v dokaj
prijateljskem in ekipnem duhu. Vse to je v našem
podjetju ključni dejavnik za uspeh.«
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Fascinantna londonska
podzemna železnica

Kot pravi, je bila selitev iz manjše slovenske
vasi v evropsko prestolnico prijetno presenečenje.
S prijatelji so najeli hišo, v katero so se vselili ob
Jernejevem prihodu. Sprva so živeli v Wimbledonu, ki se nahaja na jugozahodu Londona, nato
pa so se preselili v zahodni del, v neposredno
bližino letališča Heathrow. »Utrip velemesta je
hiter, a sem se nanj privadil. Življenjski standard
je boljši od slovenskega, življenje je cenejše, so pa
plače višje,« pojasnjuje in dodaja, da to ne velja za
javni prevoz in nepremičnine, ki v Londonu dosegajo vrtoglave cene. »Bolj ko greš izven mesta,
nižje so cene.« Do sedaj še ni doživel nobenega
negativnega presenečenja ali dogodka. »Je pa bila
že sama selitev v London dokaj zanimiva in tudi
stresna (smeje). Preseneča me dokaj lepo vreme.
Tisto, pravo angleško deževno vreme, o katerem
vsi govorijo, prevladuje bolj na severu Anglije.
Blazno zanimiv mi je tudi sam sistem londonske podzemne železnice oziroma ‘tube’, kot ga
Londončani imenujejo. Le-ta dnevno prepelje
tudi do pet milijonov potnikov. Je eden izmed
najhitrejših in niti ne najcenejših načinov prevoza
po velikem mestu. V Londonu živi približno devet
milijonov prebivalcev, kar je ogromno, a ulice niso
tako polne ljudi«.

Želja – ostati v Londonu

Poudarja, da so ljudje izredno vljudni in prijazni, celo bolj od Slovencev. V prostem času se
druži predvsem z Angleži, kar dobro dene tudi
njegovemu izpopolnjevanju angleškega jezika. V
Londonu je spoznal ogromno ljudi, med njimi le
nekaj Slovencev, ki jih, kot pravi, lahko prešteje
na prste ene roke. Nekaj Slovencev, živečih v
Londonu, je spoznal že pred selitvijo. »Glede
na to, da je življenje nepredvidljivo in se lahko
v prihodnosti zgodi marsikaj, vse bolj stremim k
temu, da ostanem v Londonu, saj mi je tukajšnje
življenje res všeč. Stalna napredovanja v službi
me na nek način še bolj motivirajo, da ostanem
tu.« Sicer ne izključuje možnosti vrnitve domov,
a to šele, ko bo nekoliko starejši.

Tujina ponuja več

Kot se spominja, sta bila zanj najtežji del selitve
v drugo državo prav odločitev in nakup enosmerne
letalske karte. »Prvi korak je najtežji, vse ostale
stvari se sčasoma uredijo. Sam sebi sem dejal:
‘Jernej, če ne boš šel poskusit v tujino, ne boš nikoli
vedel, kako je!’« Meni, da tujina ponuja več, a se
tega Slovenci še ne zavedamo dovolj. London je
velemesto, ki ponuja nešteto različnih zaposlitev
in priložnosti. »Skoraj nemogoče je, da ne bi našel
dela oziroma službe v svoji stroki. Že res, da je
Slovenija dokaj napredna država, vendar vseeno
še zaostaja korak ali dva za drugimi vodilnimi

članicami EU. Zatorej, če ste željni novih izzivov,
le pogumno v svet! Če ne bo šlo vse po vaših načrtih
in pričakovanjih, še vedno obstaja možnost vrnitve
domov. Boste pa bogatejši za kakšno izkušnjo in
spoznanje več.« Po Jernejevem mnenju si službo
v tujini lahko poišče prav vsak, kar pa ne pomeni,
da mu bo le-ta tudi ustrezala. »Velika prednost so
delovne navade, ambicioznost in zaupljivost , šele
nato sledi izobrazba. Zadostna mera poguma ne bo
odveč. Sam pri sebi sem opazil, da se da tu z zgoraj
naštetimi lastnostmi dokaj hitro napredovati.«

Le kdo ne bi pogrešal Poljanske doline?

Odkar živi v Londonu, je bil doma trikrat. V Slovenijo prihaja na krajši dopust. Prizna, da pogreša
družino, prijatelje in življenje na kmetiji. »Le kdo ne
bi pogrešal naše preljube Poljanske doline in vseh
preostalih slovenskih lepot? Vse, kar sem pustil za
sabo, je pač sestavni del selitve v tujino. Brez tega
žal ne gre.« Prav zaradi ljudi in stvari, ki jih je ‘(za)
pustil’, se še z večjim veseljem vrača domov, da
lahko z bližnjimi kakovostno preživi čas.
Lidija Razložnik

Na 6. pokalu Rupnikove
linije slavila ekipa Vidma

Letos se je 6. tekmovanje za pokal Rupnikove linije v podzemlju utrdbe na Golem
vrhu odvijalo tri zaporedne sobote v januarju.
Prvi polfinale je bili 14., drugi 21., finale pa
28. januarja, ko so se pomerili najboljši. Prek
dneva se je v finalnem tekmovanju pomerilo
osem ekip, ki so bile med seboj zelo izenačene,
zato je bilo za zmago potrebno imeti tudi malo
sreče. Prvo mesto sta zasedla tekmovalca
ekipe Videm, drugo je pripadlo ekipi Gostilne
Jager, tretje mesto sta zasedla tekmovalca
ekipe Aldes iz Poljan.
Za obiskovalce je bilo vedno dobro poskrbljeno. Med navijanjem za svoje ekipe so se
lahko ogreli s toplo pijačo in se okrepčali s prigrizkom. Organiziran je bil voden ogled utrdbe
in stalne muzejske zbirke, obiskovalci so ugibali
težo pršuta. Za dobro voljo je poskrbela tudi
harmonika. Mateja Čadež iz gostilne Jager, ki
skupaj z Boštjanom Poljanškom iz gostilne Na
Vidmu ter s podporo občine organizira turnir,
je povedala, da bodo s tradicijo balinanja v
podzemni utrdbi nadaljevali. Zato vas že vabi
na tekmovanja za 7. pokal Rupnikove linije, ki
se bodo predvidoma začela v decembru.
Jure Ferlan

Foto: arhiv organizatorjev

Foto: osebni arhiv

26-letni Jernej Luznar iz Kovskega Vrha nad Poljanami živi in dela v Londonu
leto dni. Njegov odhod v tujino je bil spontan. Zaželel si je spremembe. Po osmih
letih dela v svojem poklicu kot gradbeni tehnik je sporazumno prekinil pogodbo
v gradbenem podjetju iz Poljanske doline ter pridobil vse potrebne dokumente za
selitev v London. Teden dni pred selitvijo je izvedel, da ga tam že čaka služba.

Najboljše tri balinarske ekipe z županom in
organizatorjema

Rebeka Oblak

Mlada smučarka, ki obeta

Rebeka Oblak iz Gorenje vasi je na 42. Pokalu Loka osvojila bron v veleslalomu in slalomu. To sta za zdaj najboljši uvrstitvi na mednarodnih tekmovanjih
v letošnji sezoni.

Najboljša že kot cicibanka

Oblakova je s trdim delom, odrekanjem in
talentom že v cicibanskih in pionirskih kategorijah
opozorila nase, saj je osvojila kar nekaj odličnih
uvrstitev tako na domačih kot na mednarodnih
tekmovanjih. V sezoni 2010/2011 je v kategoriji
starejših cicibanov osvojila prvo mesto na mednarodnem tekmovanju v Zancolanu v Italiji. Leto kasneje je v enaki kategoriji postala državna prvakinja.
V sezoni 2014/2015 je v kategoriji mlajših deklic
na mednarodnem tekmovanju na Češkem pometla
z vso konkurenco in osvojila zlato medaljo. Istega

leta je v Italiji na 33. pokalu Pinocchio osvojila
zlato v slalomu in bron v veleslalomu. Po razvrstitvi
organizatorja je postala tudi najuspešnejša tuja tekmovalka, kar ji je v velik ponos. V lanski sezoni je
v kategoriji starejših deklic na šolskem državnem
prvenstvu kategoriziranih dosegla prvo mesto. Na
34. pokalu Pinocchio je bila tretja.

V šoli je pozimi precej odsotna

Dijakinja prvega letnika športnega oddelka
Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju ima v
poletnem času večinoma suhe treninge za moč
in kondicijo. »Med drugim se udeležujem tudi
treningov smučanja na ledenikih v tujini. Glede
na to, da je vrhunec smučarske in tekmovalne
sezone od sredine decembra pa do sredine aprila,
sem v šoli ogromno odsotna. Ves izostanek tako
nadoknadim v aprilu, maju in juniju,« pojasnjuje
mlada smučarka, katere najljubša smučarska
disciplina je veleslalom.

Želi si med reprezentanco

Veseli se že nastopa na mednarodnih tekmovanjih, in sicer na italijanskih pokalih Pinocchio
in Topolino, kamor so trenutno usmerjeni njene
misli in treningi. »Želim si uvrstitve v člansko
reprezentanco za svetovni pokal ter udeležbe na

Foto: Mojca Oblak

V Kranjski Gori, kjer je tokrat potekal Pokal
Loka, se je zbralo rekordno število tekmovalcev
iz 35 držav. Konkurenca je bila huda, zato je
15-letnica še toliko bolj ponosna na osvojeni
bronasti medalji.
Po pripovedovanju staršev je Rebeka prve
smučarske zavoje naredila že pri štirih letih in
bila zelo navdušena. Že takrat so videli, kako
talentirana je. Naslednjo zimo so jo vpisali v
alpsko šolo Smučarskega kluba Alpetour Škofja
Loka. Tam je deset let trenirala smučanje, preteklo leto pa je zaradi večje vizije prestopila v
Smučarski klub Ljubljana – Kristianija, kjer
trenira pod vodstvom Aleša Roglja.

Rebeka Oblak na podelitvi medalj na 42.
Pokalu Loka.
olimpijskih igrah,« še pove Oblakova, katere
vzornika sta Mikaela Shiffrin in Henrik Kristoffersen. »Vse to bo izvedljivo, če mi bo zdravje
služilo še naprej in me bodo vse možne poškodbe
obšle.« Glede na pretekle odlične rezultate ne
dvomimo, da se ji sanje ne bi uresničile.
Lidija Razložnik

Tik pred izidom tokratne številke smo izvedeli
še, da je Rebeka v svoji kategoriji postala tudi
državna prvakinja v veleslalomu in državna
podprvakinja v slalomu. Iskrene čestitke!

TD Stari vrh začenja s sezono pohodov

Aprila bodo predstavili zgodbo o meteoritu
Od tega bo sedem pohodov pod skupnim imenom Od cvetja do jeseni.
Štirim že uveljavljenim se bodo pridružili še trije novi: Meteoritkova pot,
pohod na Blegoš kot nekoč in lovski pohod. Udeleženci vseh sedmih pohodov bodo nagrajeni s spominsko majico. Tradicionalno bodo nagrajeni
tudi udeleženci sedaj že ‘železnega repertoarja’ prvotnih treh pohodov.
Posebno pozornost pa namenjajo javorskemu meteoritu, ki ga je pred
leti pri izdelavi gozdne poti odkril Mirko Štibelj s kmetije Pr’ Drmot. Ker so
meteoriti redkost, so domačini upravičeno ponosni nanj. V središču Javorij
bodo zato postavili obeležje z repliko meteorita. Otvoritev bo na prireditvi 22.
aprila, ki jo pripravlja TD Stari vrh v sodelovanju s Podružnično šolo Javorje.
Povabljen bo tudi strokovnjak, ki bo spregovoril o meteoritih. Obenem bo
predstavljena Meteoritkova pot, ki so jo idejno zasnovali učenci iz turističnega
krožka javorske šole pod vodstvom mentoric. Na dan odprtja poti si bo mogoče
ogledati originalni meteorit. Manjkali pa ne bodo niti piškoti v obliki meteorita.
S projektom Meteoritkova pot bodo učenci nastopili na prireditvi Turizmu
pomaga lastna glava pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Pot bo še posebej
zanimiva kot učna pot pri pouku naravoslovja. Kot je poudaril Janez Šturm iz
TD Stari vrh, s pohodi želijo celostno predstaviti območje Javorij in Starega
vrha in tamkajšnje turistične ponudbe. Lani so bili veseli porasta števila tujih
turistov in kot dodaja, jih bodo letos poskušali vklopiti v prireditve. 1. maja
pripravljajo še kresovanje pri koči na Starem vrhu, prav tako bo kresovanje 24.
junija na predvečer državnega praznika. 27. maja pa se bo odvil še mopedzbor
v Grapi na spodnji postaji žičnice.
Jure Ferlan

Foto: Oblikoval Simon Demšar

Zimska sezona se zaključuje, prihajajo toplejši meseci z
novimi izzivi. Zato Turistično društvo Stari Vrh v letošnjem
letu za poletno sezono pripravlja pestro dogajanje na kar
desetih prireditvah.
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Naši 90-letniki: Marica Rupnik

Nič ni bilo z rožicami postlano
Na svet je prijokala kot sedmi od devetih Sivkarjevih otrok, krstili so jo za Marijo,
klicali pa Marica. Življenje ji je namenilo nasledstvo kmetije v Stari Oselici.

se pravočasno in natančno zmenili v pismih,
telefonov niso imeli.

Mlada je prevzela kmetijo

V šolo je hodila v Staro Oselico, treba je
bilo čez grič in navzdol. Pozimi so gazili visok
sneg in bili vsi mokri, pa ne tako oblečeni in
obuti kot danes. Za malico v šoli so jedli črn
ali ržen in krompirjev kruh. Pri sosedu je živel
čevljar, ki ji je naredil ene take trde in grde
škornje. Skrila jih je za tramove, pod ostrešje,
pa so jih razgrizle miši. Še dobro se ji je zdelo,
ko se jih je znebila!
Tedaj so bili vsi otroci vključeni v delo.
Marica je začela pasti ovce s sedmimi leti. Pašo
je našla v gozdu. Živali so hodile po celi gmajni
in pošteno se je namučila, da jih je zadržala
skupaj. Še danes se ji zdijo grde. Sestra je ovce
ostrigla, potem so volno prali, razčesali, predli.
»Joj, koliko nogavic in rokavic smo naštrikali!
Včasih je imela vsaka kmetija nekaj ovc prav
za to,« se spominja Marica. K birmi sta šla
z bratom v Ljubljani. Do Škofje Loke sta se
peljala s kolesom, pot nadaljevala z vlakom,
v mestu pa so ju pričakali sorodniki. Vse to so

Obdelovali lan, sejali mak

Že v Maričini mladosti so v starem hlevu
redili trinajst glav živine, pozneje se je število
samo povečevalo. Sejali so lan, ga sušili v jami
in primerno obdelali, platno za rjuhe pa so dali
tkati v Kladje. Ko se je mož Maks priženil na
Sivko, je prinesel s s eboj tudi dolge in široke
platnene rjuhe. Nerodno jih je bilo prati, ker so
bile zelo težke. Sploh pozimi so prali bolj redko,
in to pod hišo pri studencu. Tudi sušenje rjuh in
oblačil je bilo težavno. Jedli so doma pridelano

Aprila oddaja o naših godcih
na 1. programu Radia Slovenija

Košnja, grabljenje, žetev, žaganje drv z žago
‘gamsarco’ – dela je bilo ves čas obilo. Zabav ni
bilo, le kadar je kdo od sorodnikov ali sosedov
imel god, so mu večer pred tem ‘lofirali’. Takrat
so se najedli tudi malo boljše hrane. Mladi so
se kakšen večer družili še ob klekljanju. Tudi
Marica je veliko klekljala, čeprav ne preveč
rada, a to je bil takrat ene vrste zaslužek. Čipke
je nosila prodajat Šemončkovi Nežki v Pilovc.
Tudi ko je imela svoje otroke, je še klekljala
ob večerih in pozimi. Frizirali so se malokrat,
dekleta so delala t. i. železno trajno, strigli so
se kar doma. Z obleko so imeli kar srečo, saj je
bila ena od sester izučena šivilja, ki je šivala še
za domače, pa tudi po okolici.
Marica je rada opravljala vsa kmečka dela
in bila kmetica. Za svoje otroke pa je želela,
da ne bi šli na kmetijo, da jim ne bi bilo treba
toliko delati kot njej.
Sedaj jo obiskuje že 14 vnukov in prav toliko
pravnukov. Razveselili so jo tudi ob visokem
jubileju, starejši pa so ji pod hišo postavili visok
mlaj z znakom in zastavo.
Milka Burnik

Etno koline 2017

Na soboto, 11. februarja, je etno sekcija KŠPD na kmetiji Pri Posavcu
v Sestranski vasi izvedla že tradicionalne etno koline. Člani kluba so lahko
spremljali in sodelovali pri celotnem postopku priprave domačih mesnin iz
pujsa. Ob tem so spoznali številna znanja, ki so potrebna za to opravilo.
Jure Ferlan

Foto: Jože Dolenec

Na prvem programu Radia Slovenija bodo ob torkih 4., 11. in 18. aprila
2017 ob 20h tri oddaje o ljudskih godcih in pesnikih s Škofjeloškega. Predstavljeni bodo Mežnarjevi godci iz Jarčjega Brda, ljudski pesnik Pstotnik
in Kovkarjeva hiša, v tretji oddaji pa Žetinski godci in Primaževi glasbeniki
iz Jazbin. Mag. Simona Moličnik je oddajo posnela Pr’ Andrejon v Gorenji
Žetini, kjer je izvedela, zakaj se je tu rad ustavljal Ivan Tavčar. Predstavila
bo vlogo predpustnih kolednikov in strast žetinskih godcev. Vabljeni k po
slušanju.
Jože Dolenec

Ob delu čas tudi za sprostitev

Foto: Jure Ferlan

Marica Rupnik, 90-letnica

Ko je bila stara trinajst let, ji je umrla mama,
potem čez devet let še oče. Starejša sestra
je po materini smrti prevzela gospodinjska
dela in teh opravil učila tudi mlajše. Ena od
sester pa je že hodila na gospodinjski tečaj na
Trebijo. Bila je vojna in pri hiši so ostale za
delo same ženske, saj je bil oče štiri leta bolan
in na postelji. Oba brata sta umrla v taborišču.
Kmetija je komaj obstajala. Morala se je sprijazniti z očetovo odločitvijo, da bo ostala doma
in peljala domačijo naprej. Sosed Makuc, ki je
hodil k bolnemu očetu, mu je povedal, da ima
še enega brata. Ta je prišel na obisk na Sivko
in Marici se je zdel kar v redu. Tudi Maks se je
takoj odločil prav zanjo. Poročila se je pri 21
letih in po dobrem letu rodila prvega otroka,
potem še štiri.

hrano, repo, zelje, ajdove ali koruzne žgance,
štruklje. Sejali so mak za štruklje in potico, ki
je bila na mizi o božiču in veliki noči. Kadar
je imel kdo god, so naredili makove štruklje.
Veliko njiv so zasejali z žiti, za živino je ostala
le krma s slabših travnih površin. Sosedje so si
pomagali, na primer pri pobiranju krompirja
ali pa z živino za oranje. Na leto so vzredili po
dve gnezdi ali več mladih pujskov. Nekaj so
jih zredili za domačo hrano, nekaj prodali in s
tem plačali davke.

Utrinek s snemanja oddaje v Žetini
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Etno sekcija poljanskih študentov je tudi letos sodelovala pri kolinah.

O pomenu sajenja medovitih rastlin

Pomagajmo čebelam do paše
Čebele se bodo letošnjo zimo dodobra spočile, saj jim mraz ni dopuščal, da bi
zapuščale varno in toplo gnezdo. Sonce in toplota jih bosta privabila na plano
in začele bodo iskati prvo spomladansko pašo.

Hrano jim bodo ponudile prve znanilke
pomladi, med katere sodijo: vrba, resa, zvončki,
telohi, trobentice, leska … To so rastline, ki
jih imenujemo medovite rastline, s svojimi
sladkimi izločki v obliki medičine in cvetnega
prahu dajejo čebelam hrano in omogočajo
njihov razvoj. Medovite rastline, kot so
facelija, ajda, detelja, oljna ogrščica, sončnice
... rastejo na poljih, kjer jih kmetje sejejo na
večjih površinah. Tudi gozdovi so bogati s temi
rastlinami. Najdemo jih tudi na travnikih in na
manjših površinah, kjer jih sadimo z namenom,
da krasijo našo okolico, pa naj bodo to okrasni
vrtovi, zasaditve poti, skalnjakov, čebelnjakov,
okrasna balkonska korita, zeliščni nasadi, parki,
javne površine …
Čebelarska zveza Slovenije s svojimi
aktivnostmi že več let spodbuja sajenje medovitih rastlin. Če razumemo, da so čebele eden
najpomembnejših živalskih organizmov na
planetu, bomo znali pritrditi pobudi Čebelarske
zveze Slovenije in tudi na svoji mikro lokaciji
poskrbeli za saditev medovitih rastlin in tako
naredili nekaj dobrega za ohranitev čebel in
okolja, v katerem živimo. Čebele pa bodo še
naprej vestno opravljale svoje osnovno poslanstvo, to je opraševanje rastlin, in poskrbele za
hrano, ki je za obstoj človeka nujno potrebna.

Na pripravljene grede posadimo predvsem
trajnice. To so rastline, ki vsako spomlad na
novo odženejo, rastejo, cvetijo in jeseni pomrznejo do tal, v zemlji pa ostanejo novi brsti, ki
odženejo naslednje leto.
Od medovitih trajnic so za čebele pomembnejše:
črni teloh, spomladanska resa, zlata rozga, žepek,
razni sedumi ali homuljice, od dišavnic pa poprova meta, timijan, žajbelj in druge.
Ob robovih gred ali robovih parcel lahko posa
dimo manjše medeče grmičevje. Sem spadajo
navadna leska, večina vrst vrb oziroma mačic,
od okrasnih rastlin zelo dobro medijo navadni
liguster, bradavec, hibiskus, vse vrste drenov, vse
vrste kovačnikov ali lonicer in mnoge druge.
Na večjem prostoru pa zasadimo medečo
drevnino. Tu pazimo, da ima drevo zares dovolj
prostora, da lahko nemoteno raste. Sadimo v
glavnem lipe, vse vrste javorjev, divje češnje,
divji in pravi kostanj; od tujerodnih pa paulovnijo, trnato gledičevko, cigararja ali katalpo,
tulipanovec, grmasto amorfo, mehurnik, japonsko soforo in evodijo …
Naštete rastline so zelo dobre medonosne
rastline in jih je možno kupit v naših vrtnarijah,
večina naštetih vzorčno raste tudi v okolici
sedeža Čebelarske zveze Slovenije.

Pazljivo pri sajenju

Pri sajenju dreves in grmov bodimo pozorni
na velikost sadilne jame, ki mora biti dovolj
široka in dovolj globoka. Korenin nikoli ne
upogibamo ali zvijamo, vedno izkopljemo dovolj veliko jamo, da lahko rastlino brez težav
posadimo vanjo. Na dno jame lahko dodamo
plast preperelega hlevskega gnoja ali komposta,
ki ga prekrijemo z dvema do tremi centimetri
žive prsti. Če sadika potrebuje oporo, jo postaFoto: ČZS

Foto: ČZS

Posadimo trajnice, medeče grmičevje
in drevnino

V Sloveniji je okoli tri tisoč različnih vrst rastlin,
od teh jih je za čebele zanimivih okoli tisoč,
na katerih lahko najdejo nektar ali cvetni prah.
Smiselno je posaditi tiste rastline, ki cvetijo in
dajejo pelod ter nektar v času, ko v naravi ni
paše, čebelarji pravimo, da v času, ko v naravi
vlada brezpašno obdobje. V tem času je vsaka
sveža kapljica nektarja ali košek obnožine v
panju še kako dobrodošel. Čebele nam bodo
hvaležne.
vimo v tej fazi, če to počnemo kasneje, lahko
poškodujemo korenine. Rastlino vložimo v jamo
in zagrnemo korenine do polovice, nato rahlo
potlačimo in zasujemo do vrha. Na koncu vedno
obilno zalijemo z okoli desetimi litri vode.
Pri sajenju trajnic pazimo, da so zdrave
in imajo lepo razvite korenine. Upoštevamo
tudi njihovo končno razrast, da ne posadimo
preblizu eno zraven druge. Na koncu vedno
obilno zalijemo.
Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj

Koristni nasveti

Odstranjevanje
varčnih žarnic

Varčne žarnice imajo številne pozitivne
lastnosti, vendar je treba z njimi skrbno
ravnati in jim nameniti dodatno pozornost, saj vsebujejo živo srebro! Zato
moramo poznati pravilen in najvarnejši
postopek za njihovo odstranjevanje.
7 KORAKOV, kako varno odstraniti
razbito varčno žarnico:
1. Takoj zaprite vrata in odprite vsa okna
v prostoru.
2. Prostor zapustite vsaj za 15 minut.
3. Pri čiščenju uporabite plastične rokavice.
4. Razbito sijalko zajemite s kartonom, celotno
površino za tem temeljito pobrišite z vlažno krpo.
5. Karton z ostanki in uporabljeno krpo
preložite v neprodušno zaprto posodo (lahko uporabite stekleno embalažo, ki jo dobro zaprite).
6. Posodo opremite z napisom ‘razbita varčna
svetilka’ in jo oddajte v zbirnem centru.
7. Temeljito si umijte roke.
Opozorilo: Razbitin ne pospravljajte z
metlo, ravno tako za tovrstne razbitine ni
priporočljiva uporaba sesalnika! Več zanimivih
podatkov o varčnih žarnicah najdete na www.
ozavescen.si.
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Hitrostni avtomobilizem

Vrhunski dirkalnik Tomaža Kavčiča že okusil asfalt
Foto: Uroš Modlic

Avtomobilski entuziast in lastnik OPV Racing Cars Tomaž Kavčič iz Lučin je
sestavil in v začetku meseca na plano spustil »zverino«, ki jo lahko ukrotijo le
elitni vozniki relija. Njegov Peugeot 208 T16 R5 je najboljši dirkalni avto, kar
jih obstaja pri nas.

Tomaž Kavčič
Tomaž, po izobrazbi si sicer gostinec, kako
to, da te je odneslo v avtomobilistične vode?
Na Poljanskem je bil avtomobilizem že od
nekdaj priljubljen in tudi mene je od malega vleklo
k temu. Oče mi je najprej kupil fičota, pa smo ga
takoj predelali, takrat je bilo to še vse otroško.
Kmalu sem se začel resneje ukvarjati s tem. Pred
petimi leti sem ustanovil svoje podjetje OPV
Racing Cars (obnova in predelava vozil), ki je
na začetku zajemalo širši spekter, od servisov do
kleparskih del, počasi pa sem se začel osredotočati
na dirkanje. Da sem prišel do sem, kjer sem danes,
je bilo potrebno veliko truda in odrekanja.
Nekoč si tudi sam kuril gume na različnih
relijih, sedaj pa si na drugi strani ...
Res je, včasih sem tudi sam dirkal, zdaj pa mi
zaradi pomanjkanja časa ne uspe več. Najbrž še
nisem rekel zadnje, kar se tega tiče, in se bom še
kdaj usedel za volan kakega dirkalnika. Do takrat
pa ostajam v tem, kar počnem. Pri OPV Racing
Cars izdelujemo dirkalne avtomobile, vozniki
jih pri nas najamejo, hkrati pa jim nudimo tudi
podporno ekipo. Veliko delamo po tujini. V
Kuvajtu smo izvajali mehanična dela za nacionalno ekipo, za dirkača, ki je bil potem državni
prvak; bili smo tudi na italijanskem prvenstvu in
evropskem prvenstvu na Irskem.

mi kdo pravi, da je to kot sestavljanje lego kock.
Je daleč od tega. Res je, dejansko ga lahko vsak
sestavi, ampak kakšna bo funkcionalnost takšnega
avtomobila, je pa že druga stvar. Treba se je zavedati, da pri sestavljanju dirkalnikov ni prostora za
napake. Nekdo, ki bo tvoj avto najel in z njim dirkal
200 km/h, pričakuje popolnost.
Kaj je botrovalo temu, da si se letos odločil
iti še korak dlje z nakupom dirkalnika razreda R5?
Preden takšen avto kupiš, moraš že predhodno imeti zanimanje in povpraševanje dirkačev.
Hrvaški voznik relijaViliam Prodan je že konec
lanske sezone izrazil željo, da bi rad presedlal na
štiripogonca, zato smo se odločili, da poskusimo z
razredom R5. Zanimanje je pokazal tudi naš Rok
Turk, Idrijčan, ki je sicer del moje ekipe, in tako
smo se lotili projekta. Pri tem poslu moraš biti zelo
previden, saj se tu obrača velik denar. Ko ti dirkač
reče, da bi vozil določen avto, mu pač moraš
zaupati, da si ne bo premislil in kar naenkrat vzel
avto od nekoga drugega. Ti pa v takšnem primeru
ostaneš z avtom in brez denarja.
Zaenkrat se ti najbrž tega ni treba bati,
saj ste trenutno OPV Racing Cars najbolj
iskana ekipa v Sloveniji ...
Povpraševanja je res veliko, tudi za starejši
Peugeot 208 R2 imam praktično zakupljeno že celo
sezono. Avto je tako iskan, da bom kupil še enega,
če bosta oba voznika, ki želita z njim dirkati, podpisala pogodbi. To je posledica dobrih rezultatov
– avto ima namreč po 30 dirkah samo dva odstopa,
ostalo pa zmage. Tudi Peugeot 208 R5 zagotovo ne
bo obtičal v garaži, v načrtu je celo najem še enega,
če se bo pokazala potreba. A najprej mora pokazati
dobre dosežke, ti so tisti, ki štejejo. Verjamem, da jih
bodo prinesle prihodnje preizkušnje. Na splošno bo
letošnje leto res pestro, saj bomo verjetno v boksih
imeli tudi do pet ali šest avtov.
Glede na to, da je tvoj vložek pri nakupu
takšnega dirkalnika zelo velik, predvidevam,
da tudi njegov najem ni najbolj poceni. Kdo

Pot do končne podobe avtomobila najbrž ni
bila enostavna. Koliko časa si ga sestavljal?
Avto sem sestavljal približno mesec, dva, lahko
bi bilo še hitreje, ampak se je zavleklo pri dobavi
nekaterih delov. Dobil sem ga v 700 delih, vsak vijak je bil zavit v posebno vrečkico. Na vsako malenkost moraš biti zelo pozoren. Najbolj sovražim, ko
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Foto: Uroš Modlic

Za letošnjo sezono ste se oborožili s pravo
»mrcino«, Peugeotom 208 T16 R5.
To je prvi primerek takšne vrste, ki je prišel v
Slovenijo. Spada v razred R5, ki je drugi najvišji
razred v rallyju. Poganja ga 1,6-kubični motor,
ima 280 konjskih moči, 400 Nm navora pri 2500
vrtljajih motorja ter štirikolesni pogon, kar skupaj
omogoča, da od 0 do 100 km/h pospeši v 3,2
sekunde. Tak dirkalnik zagotovo ni za začetnike.

Peugeot 208 T16 R5 na Rallyju Kumrovec

Tomaž je eden redkih ljudi, ki preprosto uživajo
v tem, kar počnejo. Pravi, da ljudje velikokrat
niti ne vedo natančno, s čim točno se ukvarja.
Mislijo, da pač »šraufa« neke avtomobile, ne
zavedajo pa se, kakšno trdo delo se skriva
za uspehi, ki jih dosegajo vozniki njegovih
dirkalnikov. Pod okrilje društva OPV Šport
spada kar devet prvakov, zmagovalcev v vseh
panogah. Med 36 društvi Zveze za avtošport
Slovenije so bili prvi v kraljevi disciplini relija,
žanjejo pa tudi mednarodne uspehe.
Vsi tisti, ki se želite na lastna ušesa prepričati,
kako renči 280 konjev močno srce najboljšega
dirkalnika pri nas, boste priložnost za to dobili
konec aprila, ko se v Ajdovščini obeta prvi reli za
slovensko prvenstvo. Kot dodaja Tomaž Kavčič,
pa so tudi vrata njegove delavnice v Lučinah za
vsakogar vedno odprta.
si ga lahko privošči?
V Sloveniji imamo le štiri ali pet voznikov, ki
lahko pridobijo prek sponzorjev toliko finančnh
sredstev, da lahko pokrijejo eno sezono dirkanja
s takšnim avtom. V načrtu imamo tudi tujino.
Najem se računa na prevožen kilometer hitrostne
preizkušnje relija in en kilometer stane od 100
do 120 evrov. Za lastnika avta to sicer pomeni,
da mora takoj od te vsote odšteti polovico za
stroške vzdrževanja. V ceno je vštet strošek avtomobila, včasih tudi spremljevalne ekipe; gume,
prenočišča in hrano se računa posebej.
Motor najbolj strupenega leva pri nas je prvič
zabučal na hrvaškem Rallyju Kumrovec v začetku
marca. Kdo je prvi sedel za njegov volan in kakšen
je bil izkupiček premiernega nastopa?
Prvi je avto vozil Viliam Prodan, kot drugi pa
je v njem sedel Rok Turk. Se pravi, da smo na ta
rally pripeljali kar dva taka dirkalnika, na pomoč
nam je namreč priskočila ena izmed italijanskih
ekip. Rezultat prve preizkušnje je zadovoljiv.
Turk je osvojil odlično drugo mesto, po sicer ne
preveč napadalni vožnji, saj je ta reli uporabil
bolj za testiranje pred nadaljnim prvenstvom.
Prodan pa je na žalost imel nezgodo, ko je zadel s
kolesom v bankino, zaradi česar je odpadlo kolo.
Ampak tako pač je pri tem športu.
Mojca Oblak

Pozitivna izkušnja s kvalifikacij za svetovno prvenstvo

‘Mali’ slovenski floorball z velikim srcem in pogumom
#srcepogumslovenke je geslo, ki je žensko floorball reprezentanco v začetku
februarja odpeljalo v Madrid na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Pot, ki je
bila vse prej kot lahka, se sicer ni končala z uvrstitvijo naprej, a so dekleta iz
Španije prišla zadovoljna in bogatejša za neprecenljivo izkušnjo.

prodajala konzervo graha, druga je pela, spet tretja
je morala posneti reklamo za milne mehurčke v
španskem jeziku. »Na koncu smo se že vsi tako
zabavali, da so punce zanalašč začele zamujati.«

Foto: arhiv reprezentance

Zanimanje med mladimi je veliko

Na igrišču pa ni bilo prostora za zabavo.
Slovenke so imele težko delo, saj so že prvi dan
igrale s favoriziranimi Švedinjami, kasneje pa
še z Norvežankami, Dankami in Francozinjami.
Tako Karin kot Nejcu je najbolj v spominu ostala tekma z Norveško, kjer so vsi predvidevali,
da jih bodo nasprotnice uničile, na koncu pa so
uspele le štirikrat zatresti mrežo naših deklet.
Selektor je zadovoljen z izkupičkom kvalifikacij: »Mislim, da smo se dobro pripravili. Kot
so povedale same, so bile punce s celotno izkušnjo
zelo zadovoljne. Naredili smo dobro podlago za
naprej – če se bo seveda od tukaj nadaljevalo in
se bo tudi sistem igre v Sloveniji spremenil, se
pravi, da bomo šli na veliko igrišče.«
Kljub velikemu finančnemu bremenu in
samoprispevku deklet, ki ga pot na kvalifkacije
zahteva, nikomur ni žal za to izkušnjo.

Slovenska ženska floorball reprezentanca s selektorjem in njegovima pomočnikoma
Poljanska dolina je zibelka floorballa, o tem da bo v primeru zamude vsaka izmed tekmovalk
priča tudi dejstvo, da je v državnem jagodnem ‘kaznovana’ z določeno nalogo,« se zasmeje Nejc,
izboru kar osem tekmovalk iz naših krajev. Iz Poljan ko se spominja, kako je ena izmed deklet v hotelu
Mojca Oblak
prihajata Teja in Nika Stanonik, iz Volake Karin in
Laura Žavbi, Tina Čemažar je iz Gorenje Dobrave, Šahovski turnir za pokal Poljanske doline
v ekipi 21 deklet so tudi Estera Vehar in Nastja
Kavčič iz Žirov ter Škofjeločanka Leja Peklaj.
Slovenska ženska reprezentanca se je letos
že petič borila za vstop med svetovno elito, kjer Letos se nadaljuje četrti ciklus v pospešenem šahu za pokal Poljanske doline Simje ta različica dvoranskega hokeja na povsem plygood 2017. Občinsko šahovsko prvenstvo bo v začetku aprila v Poljanah.
drugačnem nivoju kot pri nas.
Kraljevska igra je v minuli sezoni z vključitvijo
»Pri nas še vedno igramo z ekipo treh tekmo
valk, zato je priti med nasprotnice, ki so uigrane v 36. Športno-rekreativne igre, ki potekajo pod
v igri pet na pet, nekaj povsem drugega,« pove okriljem Športne zveze Škofja Loka, doživela nov
Karin Žavbi, ki s tem športom živi in diha že od vrhunec, saj se je vseh turnirjev skupaj udeležilo
samih začetkov. »Neverjetna izkušnja je bila igrati več kot 50 igralcev. Skupno šest turnirjev je
proti aktualnim svetovnim prvakinjam Švedinjam, potekalo na različnih lokacijah v Škofji Loki in
ki imajo do potankosti naštudirano vse. Vsaka Poljanski dolini. V skupni kategoriji je med 52
izmed njih točno ve, da kamor bo podala žogico, jo igralci že drugič zapovrstjo zmagal mojstrski
kandidat Dušan Zorko iz Kranja s 198 točkami
bo tam zagotovo čakala ena od sotekmovalk.«
»Naša dekleta so vajena manjšega igrišča, prav pred 13-letno Katarino Mazzini iz Ljubljane (128
tako so se prvič srečala s konceptom organizirane- točk), Goranom Šušnjarjem (127 točk) iz Hotovlje
ga ‘playbooka’, knjižico igre, kamor smo risali in Jožetom Čadežem (125 točk) iz Srednje vasi.
pozicije in akcije, sistematično smo tudi analizirali
nasprotnice in naše napake,« razlaga njihov trener
Nejc Šega. »Čeprav je Slovenija tako majhna in
po rangu precej zadaj za ekipami, s katerimi so
igrala, so se dekleta odlično odrezala in pokazala
srčno in borbeno igro,« je ponosen domačin iz
Podgore, ki je letos prvič stopil v čevlje državnega
selektorja. »Mali floorball ni nujno slabost. Če je
ekipa manjša, lahko bistveno hitreje izpopolniš
tehnično znanje, saj je vsaka izmed tekmovalk
stalno na udaru in pod pritiskom.«

Pritisku dekleta niso podlegla

Pritisk je bil vsekakor velik tudi v Madridu,
sploh za tekmovalke, ki so na tako veliko tekmovanje odšle prvič. Za sproščeno in povez
ovalno vzdušje v ekipi je poskrbel kar selektor
s svojima trenerskima pomočnikoma, Anžetom
Šnebergerjem, ki sicer prihaja iz Žirov, in Matejem
Mesecem iz Jazn. »Vse aktivnosti so potekale po
vnaprej določenem urniku. Dogovorili smo se,

Turnir na različnih lokacijah

Koncept turnirjev za pokal Poljanske doline
predstavlja poskus približati lepote šaha prebivalcem Poljanske doline z okolico, in je kot tak edinstven tudi v Sloveniji, kjer se turnirji večinoma igrajo
ves čas na istih lokacijah. Prav zaradi različnih
lokacij ciklus privablja številne šahiste tudi od drugod, zlasti iz Ljubljane in Kranja in tako predstavlja
tudi turistično popestritev doline. Sistem igranja
(sedem ali devet kol), je primeren zlasti za igralce
zelo različnega šahovskega znanja.
Vsi turnirji potekajo v organizaciji Športnega
društva Poljane in so uradno ‘ratingirani’ v okviru
Šahovske zveze Slovenije, zaradi česar je večje
število igralcev iz Poljanske doline doseglo že
zavidljivo število ‘ratinških’ točk. Vse turnirje
tudi vodi in na njih sodi državni šahovski sodnik
Marjan Butala.
Pozitiven odziv v letu 2017 botruje razširitvi
aktivnosti. Za najmlajše bo septembra v okviru
turnirja za pokal Rupnikove trdnjave v Gorenji vasi

Foto: Matjaž Mazzini

Preprosto – uživaj s pametjo

organiziran ločen turnir za mlade šahiste, šolarje
z območja UE Škofja Loka. S sodelovanjem
šahovskih mentorjev bi radi šah v okviru krožkov
prenesli tudi v osnovne šole.

Občinsko prvenstvo bo 1. aprila

Popestritev šahovskega utripa v letošnjem letu
bo tudi junijska simultanka z enim od vidnejših
slovenskih šahistov, lokacija in sam pristop bosta
originalna in sta zaenkrat še presenečenje.
Ciklus turnirjev se bo letos razširil na dve novi
lokaciji – v Idrijo in Železnike. Izpeljali bomo tudi
štiri občinska prvenstva, prvo, prvenstvo Občine
Škofja Loka, je bilo že v februarju, drugo, prvenstvo Občine Gorenja vas - Poljane, pa bo 1. aprila
v Kulturnem domu Poljane. Več si lahko preberete
tudi na: www.facebook.com/pokalpoljanskedoline.
Začetek turnirja bo ob 17. uri. Prijave sprejemamo
do četrtka, 30. marca, na naslov: sah.sdpoljane@
gmail.com
Matjaž Mazzini
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Žan Mahnič na večerji v čast Melanii Trump

Eden od dveh Slovencev, navzočih na dogodku
Foto: arhiv Žana Mahniča

Žan Mahnič je bil le eden od dveh Slovencev, ki sta se udeležila večerje v čast
ameriški prvi dami Melanii Trump. S poslanskim kolegom Tomažem Liscem sta
bila prisotna tudi na inavguraciji predsednika Donalda Trumpa.

Kako to, da ste bili prisotni na sprejemu
v čast Melanii Trump?
V času, ko so potekale prireditve ob prisegi
novega ameriškega predsednika Donalda
Trumpa, je v Washingtonu potekalo tudi zasedanje zveze Nato. Kot poslanec Državnega zbora
Republike Slovenije sem tudi član parlamentarne
skupščine zveze Nato, zato sem se v imenu Slovenije udeležil zasedanja v Washingtonu. Ker
je ravno v tem času potekala gala večerja v čast
Melanie Trump, ki sta jo organizirala slovenska
ambasada v Washingtonu in organizacija Sisters
city international, so me na to večerjo, katere
častna pokroviteljica je bila Melania Trump, tudi
povabili. Poleg mene se je dogodka udeležil tudi
moj poslanski kolega Tomaž Lisec, ki je dobil
povabilo potem, ko je udeležbo v Washingtonu
zavrnil župan Občine Sevnica.
Ste srečali Melanio?
Melanie žal nisem srečal, saj se vse do nekaj
ur pred gala večerjo ni vedelo, ali se bo dogodka

dejansko udeležila ali ne. Veleposlanik mi je
dejal, da se je za neudeležbo potem opravičila
in se iskreno zahvalila za organizacijo takšnega
dogodka v njeno čast. Ko sem se kasneje
pogovarjal z Američani, so mi dejali, da je to
pogosta praksa, da se prva dama pred dejanskim
prevzemom uradnih obveznosti ne pojavlja v
javnosti. Sem pa Melanio potem videl na prisegi
(inavguraciji) novega ameriškega predsednika
Donalda Trumpa, kamor me je povabil pod
mladek Republikanske stranke.
Kakšni so vaši vtisi tako s sprejema kot
z inavguracije?
Kot Slovenec sem bil izjemno ponosen,
da je sredi Washingtona potekal dogodek, na
katerem je bila v ospredju promocija Slovenije,
igrala se je slovenska narodno-zabavna glasba
in poizkušala slovenska kulinarika. Biti prisoten
na prisegi predsednika najmočnejše države na
svetu Donalda Trumpa, kateremu je ob prisegi
Sveto pismo, na katerem je prisegel, držala

Slovenka, pa je enostavno nepozabno. Žal v
Sloveniji še nikoli nisem bil priča takšnemu
nacionalnemu ponosu, kot so ga izžarevali
Američani, ki so bili prisotni na prisegi Donalda
Trumpa. Ob njegovem inavguracijskem govoru
so ga praktično za vsakim stavkom prekinili z
aplavzom, saj je govoril točno to, kar je govoril
v času volilne kampanje. In to je bil največji šok
za vse, saj ljudje niso navajeni, da politiki tudi
po volitvah govorijo in delajo tisto, kar so pred
volitvami obljubljali. Najlažje bi bilo vzdušje
opisati z besedami enega od Američanov, s katerimi sem govoril na inavguraciji: »To je dan,
ko smo Američani dobili nazaj svojo državo.«
Ste srečali kakšno drugo znano osebnost,
govorili z njo, sklenili kakšno pomembno
poznanstvo?
Na gala večerji sem srečal številne župane
ameriških mest, predsednike številnih organizacij
in tudi podjetnike. Vsem je bilo skupno to, da so
se zanimali za Slovenijo in bi jo v prihodnosti
radi obiskali, in to ne samo zaradi turizma, pač
pa tudi zaradi poslovnih priložnosti. S predsednikom organizacije Sisters city International
(organizacija, ki združuje več sto občin in mest)
sva se tako pogovarjala, da bi naslednji večji dogodek organizirali v Sloveniji. Prav tako sem se
srečal z nekaterimi predstavniki Republikanske
stranke, njihovimi kongresniki in senatorji ter
generali ameriške vojske.
S sabo ste nesli nekaj predstavitvenega materiala o Poljanski dolini. Kako je bilo to sprejeto,
kaj si lahko od tega obeta Poljanska dolina?
S sabo sem nesel zloženke Poljanske doline, ki mi jih je dal naš župan Milan Čadež.
Udeleženci gala večerje so izrazili veliko
zanimanje za Poljansko dolino, saj je zloženk
zmanjkalo. Nekatere od udeležencev sem tudi
osebno povabil, da obiščejo Poljansko dolino,
tako da upam, da v bližnji prihodnosti k nam
dobimo tudi kakšnega ameriškega turista.
Jure Ferlan

S sejma Natour Alpe-Adria

Poljanska dolina ponovno navdušila
Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču
so tako svoje dejavnosti predstavili še Klek
ljarsko društvo Deteljica, kmetija Pr’ Jurnčk,
Judita Demšar s kmetije Na Ravan, domačija
Pr’ Brodarju s kuharskim mojstrom Tomašem
Javurekom in čebelar Štefan Inglič.
»Glavno petkovo dogajanje se je odvijalo
prav pri naši stojnici, kjer je kuhal Tomaš, zmagovalec oddaje Gostilna išče šefa, in za obiskovalce zrezal kar dve celi veliki šunki v testu.
Tudi piškoti, medeni izdelki in druge dobrote so
šli hitro v promet,« je povedala Lucija Kavčič
iz TD Žirovski vrh, ki je kot Meta iz Cvetja
v jeseni skupaj z Ivanom Tavčarjem oziroma
Janezom Pelipenkom navduševala obiskovalce.
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Sejem je v vseh štirih dneh obiskalo okoli petnajst tisoč ljudi in med njimi se je našlo mnogo
takih, ki Poljansko dolino poznajo in so se v
njej že ustavili. »Ljudje so govorili predvsem o
Rupnikovi liniji, Visokem, omenjali so Zalo in
Praznik žetve, nekateri so že poganjali pedala
po poteh žirovskega kolesarskega kroga, veliko jih je poznalo tudi našega župana Milana
Čadeža.« Po Lucijinih besedah jim je manjkalo
zemljevidov kolesarskih in pohodniških poti ter
koledarjev prireditev, po katerih je bilo največ
povpraševanja. »Ljudje, ki so že obiskali našo
dolino, so na sejmu dobili informacije o novih
zgodbah in vsebinah, ki so zadnja leta obogatile
te kraje, in vsi so z navdušenjem zatrjevali, da

se bodo v deželo pod Blegošem še vrnili. Prav
tako smo pritegnili obiskovalce, ki pri nas še
niso bili.«
Mojca Oblak

Foto: arhiv TD Žirovski Vrh

Turistično društvo Žirovski vrh je letos od 1. do 4 . februarja že šestič sodelovalo
na osrednji sejemski prireditvi s področja aktivnega turizma. Tudi tokrat so si
stojnico delili z nekaterimi drugimi ponudniki turističnih storitev v občini.

Upokojenci imajo nov prapor ...

Praporščaka Pavel Čadež (levo) in Lojze Eržen z novim praporom

... novega imajo tudi planinci

Občni zbor PD Gorenja vas, ki se je odvil v začetku marca, je bil tokrat
v znamenju razvitja novega društvenega prapora in izvolitve novega
predsednika. Soglasno so izvolili Rafaela Krvino.
Prvi prapor je društvo dobilo ob praznovanju 10. obletnice delovanja,
leta 1984. Po 30 letih so se na pobudo Francija Fortune v društvu odločili
za novega, saj je bil dosedanji ‘preživet’.

Foto: Lidija Razložnik

hiši. Organizira Šubičeva hiša.
• 26. marec ob 17. uri: Pomladni pozdrav v Kulturni dvorani Sovodenj.
Organizirata PŠ in vrtec Sovodenj.
• 26. marec ob 15. uri: Prireditev ob materinskem dnevu v dvorani
večnamenskega doma v Lučinah. Organizira PŠ Lučine.
• 1. april: Pričetek Trim lige. Organizira KK Gorenja vas.
• 5. april od 17. do 18.30: Brezplačna delavnica: Sodobni marketinški
modeli – povezovanje in sodelovanje kot priložnost za podjetnika
in skupnost v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 38,
Škofja Loka. Obvezne prijave do 31. marca pri Jani Šifrar na tel. št.
04/50-60-220. Organizira RAS.
• 6. april: Planinski izlet: Iz Straže na Straško goro (464 m). Prijave:
Valentin Bogataj, tel. št. 040/377-356. V primeru slabega vremena
je izlet prestavljen na 13. april. Organizira DU za Poljansko dolino
Gorenja vas.
• 6. april od 16. ure do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola v prostorih KŠPD-ja v ZD Gorenja vas. Organizira RKS
KO Gorenja vas.
• Do 6. aprila: Razstava: Japonska pomlad v Knjižnici Ivana Tavčarja
Škofja Loka. Organizira KUD likovna sekcija Trata Gorenja vas.
• 8. april od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov
na trgu Ivana Regna, Gorenja vas. Organizira RAS.
• 8. april ob 19.30: Pomladni koncert Pihalnega orkestra Škofja
Loka. Loški oder, Škofja Loka.
• 11. april od 17. do 20. ure: Delavnica: Izdelava naravne kozmetike za
nego telesa v Šubičevi hiši. Prijave do 6. aprila na tel. št. 059/250-549 ali po
e-pošti info@subicevahisa.si. Organizirata Šubičeva hiša in Hiša zelišč.
• 13. april ob 17.uri: Dišeča in praktična delavnica. Prijave na tel. št.
059/250-549 ali po e-pošti info@subicevahisa.si. Organizira Šubičeva hiša.
• 18. april od 17. do 20. ure: Delavnica: Izdelava naravnih mil v
Šubičevi hiši. Prijave do 14. aprila na tel. št. 059/250-549 ali po e-pošti
info@subicevahisa.si. Organizirata Šubičeva hiša in Hiša zelišč.
• 19. april ob 18. uri: Brezplačno strokovno predavanje: Uporabni
okrasni vrt ob hiši v Sokolskem domu Škofja Loka. Organizira
Skupina za lepšo Loko.
• 19. april ves dan: Zbiralna akcija oblačil, obutve, odej, posteljnine,
igrač, brisač, zaves … v spodnjih prostorih Gostilne Pr' Sedmic.
Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 20. april: Kopanje – toplice: Radenci in ogled oljarne Kocbek.
Prijave pri društvenih poverjenikih. Organizira DU za Poljansko dolino
Gorenja vas.
• 22. april ob 10. uri: Pohodi 'Od cvetja do jeseni' – Meteorit pred
Gostilno Blegoš v Javorjah. Dodatne informacije: Janez (tel. št.
040/190-701). Organizira TD Stari vrh.
• 22. april od 8. do 12. ure: Cvetlični sejem z možnostjo nakupa različnih
vrst cvetja, sadik zelenjave ter ostalih vrtnarskih pripomočkov na
Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira Skupina za lepšo Loko.
• 23. april: Pohod: Gradiška tura (793 m). Pot je lahka, čas hoje 4 ure.
Hrana in pijača iz nahrbtnika. Prijave: Zorka Jereb, tel. št. 040/270-314.
Organizira PD Gorenja vas.
• 23. april: Začetek Hotaveljske grče – 'En lažji potep' za začetek.
Info: www.sdmh.si. Organizira ŠDMH.
• 23. april ob 11. uri: Kosilo za starejše in invalide v Zadružnemu
domu Hotavlje. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• Do 24. aprila: Razstava vrbopletarja Ivana Verdnika: 'Vse nam je
naredu, kar smo ga fehtali' v Rokodelskem centru DUO Mestni trg
Škofja Loka. Organizira Rokodelski center DUO.
• 25. april od 17. do 20.30: Delavnica: Izdelava naravne darilne kozmetike
v Šubičevi hiši. Prijave do 20. aprila na tel. št. 059/250-549 ali po e-pošti
info@subicevahisa.si. Organizirata Šubičeva hiša in Hiša zelišč.

Foto: Valentin Bogataj

Kam
marca in aprila?
• 24. marec ob 19. uri: Literarni večer z Amirjem Talićem v Šubičevi

Na občnem zboru 4. marca so v Društvu upokojencev za Poljansko
dolino razvili nov društveni prapor. Kot je povedal predsednik društva Franci
Fortuna, so ob 40-letnici društva pred štirimi leti pridobili nov društveni
znak, zato se je pojavila tudi ideja o novem praporu. K sodelovanju so
povabili umetnico Majo Šubic, ki je oblikovala podobo prapora, okrašeno s
hrastovimi listi z želodom in ptico. V teh motivih se zrcali simbolika navzven
trdega, a znotraj mehkega poljanskega človeka, dovzetnega za lepoto. V
sredini prapora sta upodobljena Blegoš in reka Sora. V društvu sta dva
praporščaka, Pavel Čadež in Lojze Eržen. Največkrat prapor uporabljajo
pri pogrebih, sicer pa tudi za različne prireditve.
Jure Ferlan

Razvitje prapora je bilo v rokah častnih članov društva (od leve proti
desni) Vesne Jarc (v imenu očeta Marka Miklavčiča), Mihe Debeljaka
in Petra Jelovčana.
Člani društva in širša javnost so projekt zamenjave praporja tudi finančno
podprli ter zbrali sredstva za 28 zlatih in 14 srebrnih žebljičkov. Občina
Gorenja vas - Poljane je prispevala donacijo za slavnostni trak. Pri razvitju
praporja so sodelovali častni člani društva Miha Debeljak, Peter Jelovčan
in Vesna Jarc, hči Marka Miklavčiča, ki je bil v času razvitja prvega praporja
predsednik društva, župan Milan Čadež ter praporščak Marjan Madjar.
Lidija Razložnik

Prva pomoč na Hotavljah

Društvo podeželskih žena Blegoš in Rdeči križ Slovenije, območno
združenje Škofja Loka, vabita vse občane na brezplačno predavanje z
naslovom Prva pomoč, prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporaba
defibrilatorja, ki bo 4. aprila ob 15.30 v dvorani Zadružnega doma na
Hotavljah. Prikazana bo natančna uporaba defibrilatorja, obnovili boste
prvo pomoč pri poškodbah pri delu doma, v gozdu, na poti … Predavanje
traja tri šolske ure. Lepo vabljeni!
L. R.
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Ohranjajo star način koledovanja

Foto: Lea Bašelj

TD Gorenja vas je letos za najmlajše pripravilo pustno rajanje s
pustnim sprevodom, ki se je vil od Blat do Osnovne šole Ivana Tavčarja.
Na čelu sprevoda sta bila harmonikarja, ki sta skrbela za dobro vzdušje,
najmlajše pa so spremljali starši. Zabavo s plesom so nadaljevali v avli
šole. Predstavile so se tudi plesalke Plesne skupine Step in Step junior,
animator pa je otrokom iz modelirnih balonov izdeloval izdelke po želji.
»Takšne udeležbe na rajanju nismo pričakovali in nas je odziv staršev in
otrok presenetil. Hkrati pa spodbudil, da smo z mislimi že pri organizaciji
naslednjega pustovanja,« je po dogodku povedala predsednica TD Gorenja
vas Lea Bašelj.

Pustni sprevod z Blat do šole v Gorenji vasi
Enako navdušeni in zadovoljni so bili tudi v TD Slajka Hotavlje, na
soboto so se na Hotavljah v Zadružnem domu zbrale številne pustne
šeme. Ansambel Raubarji je poskrbel za odličen žur, zelo dobre številne
maske pa so potrdile, da je pustna veselica na Hotavljah tradicionalno
neizogibna. Najboljše tri maske so prejele denarne nagrade, prav vsi pa
so se lahko posladkali s pustnimi krofi in drugimi dobrotami. V nedeljo so
na svoj račun prišle tudi najmlajše maškare, saj so na otroškem igrišču
zanje pripravili otroško pustno rajanje.
Lidija Razložnik in Urška Čadež Kržišnik

Od svetih treh kraljev pa vse do pepelnice oziroma pustnega torka koledniki
hodijo od hiše do hiše. Gre za zelo star običaj koledovanja, katerega namen je
voščiti dobro letino in v zimskem času z dolgimi nočmi k hiši prinesti nekaj dobre volje. Koledniki tako simbolično preganjajo zimo. Od leta 2011 koledovanje
obuja godec Jože Dolenec iz Podobena skupaj s prijatelji. Igrajo predvsem
viže na star ljudski način. Običajno zagodejo na harmoniko, klarinet in bariton.
Spremlja jih kolednik, ki ima nalogo pri vsaki hiši prebrati posebno koledniško
pismo. Ko ga prebere, zapleše z gospodinjo. Po običaju jih domači obdarijo z
mesninami, na palici največkrat visijo klobase. V preteklosti so koledniki hodili
okrog po ves teden in so komaj čakali na predpustni koledniški čas. Ponavadi
so bili to manj premožni možakarji, ki so si tako pridobili kak priboljšek.

Foto: arhiv Jožeta Dolenca

S pustnim rajanjem preg(a)n(j)ali zimo

Jože je povedal, da odkar s prijatelji koledujejo (ali po poljansko ‘koledvaj’), še niso doživeli, da bi ostali pred zaprtimi vrati. Veseli so jih vsi, posebej
starejši, ki se tega družabnega običaja spominjajo iz mladosti. Letos so
koledovali 20. januarja in 3. februarja. Poleg Jožeta Dolenca so bili koledniki še Ivan Dolenec kot bralec pisma, baritonista Igor Šink in Franc Čufar
ter klarinetista Brane Murn in Primož Bertoncelj. Obiskali so Škofjo Loko,
Primorsko, Selško in Poljansko dolino: med drugim so bili na Četeni Ravni,
Volči, Hotavljah, v Dolenčicah, Poljanah, Gorenji vasi in Leskovici.
Jure Ferlan

Foto: arhiv TD Slajka Hotavlje

Poljanci najboljši na gasilskem kvizu

Tudi na Hotavljah ohranjajo tradicijo pustovanja.

V začetku marca je v prostorih Gasilske zveze Škofja Loka potekal kviz
gasilske mladine, na katerem so se pionirji, mladinci in gasilci pripravniki pomerili
v teoretičnem in praktičnem znanju o gasilstvu. Občinsko gasilsko poveljstvo
Gorenja vas - Poljane je zastopalo približno 20 ekip iz PGD Gorenja vas, Hotavlje, Poljane in Trebija. Med pionirji sta bili najboljši ekipi Poljane 5 (Jereb, Kos,
Ficko) na prvem in ekipa Poljane 1 (Tavčar, Božnar, Ficko) na tretjem mestu. V
kategoriji mladincev so prva tri mesta zasedle ekipe: Poljane 4 (Bogataj, Luznar,
Oblak), Poljane 3 (Štravs, Kržišnik, Trobec) in Poljane 6 (Marolt, Stanonik,
Jereb). Najboljše tri ekipe v kategoriji pionirjev in mladincev ter dve ekipi v
kategoriji gasilcev pripravnikov so se uvrstile naprej na regijsko tekmovanje, ki
je 18. marca potekalo v Tržiču. Več o tem pa v naslednji številki.
Lidija Razložnik

Na natečaju ponovno zelo kakovostne fotografije
Februarja so v PD Gorenja vas zaključili fotografski natečaj z naslovom
»Viharniki – uporniki previsnih sten«, na katerem je sodelovalo 13 fotografov z
93 fotografijami. Tričlanska komisija (Denis Bozovičar, Izidor Jesenko in Darko
Miklavčič) je tako kot vedno imela težko delo – izbrati pet najboljših fotografij,
katerih avtorji so v fotografski objektiv najbolje ujeli zahtevani motiv. Diplomo za
5. mesto je prejel Leon Kavčič za fotografijo z naslovom Stražarja Male planine,
za 4. mesto so jo podelili Branku Koširju za fotografijo z naslovom Živi in mrtvi.
Priznanje za 3. mesto je prejel Franci Fortuna za fotografijo z naslovom Smrt
viharnika. Metod Kos se je s fotografijo Viharniki iz Omana uvrstil na 2. mesto.
Največ navdušenja pa je požela fotografija V viharju Simona Kovačiča. Poleg
diplom in priznanj so prvi trije nagrajenci prejeli brezplačno članarino ter kapo
društva, ki sta jo prejela tudi dobitnika diplom. Vsi sodelujoči pa tudi bon, ki ga
lahko vnovčijo v zavetišču na Jelencih. Fotografije bodo tako kot pretekla leta
razstavljene tudi v Gostilni Blegoš v Javorjah in v planinski koči na Blegošu.
Lidija Razložnik
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Zmagovalna fotografija letošnjega natečaja Simona Kovačiča

