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• 150-letnica rojstva Aleša Ušeničnika
• 70-letnica podjetja Marmor Hotavlje
• Filip Krek, državni prvak v konstruktorstvu
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Iz županovega
dnevnika

• 3. 6. – Na praznovanju 70-letnice PGD
Lučine in na gasilski paradi, ki se je je
udeležilo lepo število
uniformiranih gasilcev in domačinov,
tudi v narodnih nošah.
Čestitke in na pomoč!
• 8. 6. – Predstavitev osnutka načrta upravljanja Tavčarjevega dvorca na Visokem,
ki obsega oceno zdajšnjega stanja, vizijo,
načrt dejavnosti in upravljavsko strukturo.
• 8. 6. – Na valeti devetošolcev v Poljanah.
• 8. 6. – Na Večeru slovenskih viž v
narečju, kjer je zmaga občinstva spet ostala
doma z Ansamblom dveh dolin. Čestitke!
• 14. 6. – Na sestanku županov glede projekta hidravlično-hidrološke študije porečja
Sore. Potrdili smo dogovor o sodelovanju
in projektno nalogo. S projektom celovitosti ureditve poplavne varnosti porečja
računamo tudi na evropska sredstva.
• 15. 6. – Na valeti devetošolcev v
Gorenji vasi.
• 15. 6. – Na praznovanju 70-letnice podjetja Marmor Hotavlje, ki je velik zaposlovalec v naši občini. Izdelki delovnih in spretnih
rok kamnarjev so pa po lepoti in kakovosti
cenjeni po celem svetu. Iskrene čestitke!
• 17. 6. – Na Visokem sem pozdravil na
prireditvi Festival družin in poudaril, da je
Poljanska dolina pravo okolje, kjer se letno
srečujemo.
• 21. 6. – Na predstavitvi idejne zasnove
umestitve povezovalne ceste med osnovno
šolo mimo blokov in Jelovice do glavne
ceste. Projekt bomo predstavili Svetu KS
Gorenja vas na naslednji seji.
• 27. 6. – Na moje povabilo sta prišla na
obisk direktor Turizma Celovec g. Helmuth
Micheler in naš prijatelj g. Igor Ogris.
Pokazali smo naše znamenitosti ter sprejeli
povabilo za obisk. Dogovorili smo se tudi,
da bo Poljanska dolina prisotna na velikem
sejmu v središču mesta konec septembra.
• 28. 6. – Na skupen izlet na Bled smo šli
z najuspešnejšimi učenci z obeh osnovnih
šol; kljub kislemu vremenu smo preživeli
čudovit dan.
• 29. 6. – Na praznovanju 150-letnice
rojstva Aleša Ušeničnika v Poljanah. Sveta
maša z našim nadškofom, odkritje in blagoslov spominske plošče ter slavnostna
akademija z izdajo zbornika in s prikazom
filma so odkrili bogato vsebino. Iskrene
čestitke vsem pripravljavcem programa in
organizatorjem!
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Namesto uvodnika … Odjadrajmo v poletje!
Podblegaške novice se za nekaj časa poslavljajo. Naslednja številka bo izšla
konec septembra. Do takrat vam članice uredniškega odbora PN želimo …
»Mogoče pa dnevi
poletja le zapustijo
v nas malo daljšo
sled. Kakšno
pot, ki se vije po
gozdu, skrita pred
hrupom sveta.
Kakšen kos morja
na obali iz jantarja.«
Izsek iz pesmi Kajetana
Koviča pove z malo besedami čisto vse, kar
si ob hitrem tempu življenja mnogi želijo za
poletje, ko je čas za malce daljši dopust in
počitnice pred novim šolskim letom. Sončni
dnevi naj nas zvabijo ven. Stran od tipkovnice
in monitorja, naj v nas spodbudijo raziskovalno
žilico in radovednost. In med ljudi. Mnogo
priložnosti za druženje ponujajo tudi številne
prireditve v naši občini, ki se jih zagotovo
izplača obiskati.
Milka Bizovičar
Želim vam lep in miren
preostanek poletja, ki
ga preživite čim
bolj aktivno in
sproščeno ob vam
ljubih aktivnostih. Vzemite si
čas za dobro knji
go, potepanje in
raziskovanje še neodkritih kotičkov naše Slovenije, poležavanje v
senci ob kozarcu osvežilne pijače … in seveda
za obisk katere izmed prireditev, ki jih pripravljajo domača društva ter tako podprite njihovo
prostovoljno delovanje.
Lidija Razložnik

Želim vam poletje,
polno lepih trenutkov
in vtisov ... pa čim
več lepih sončnih
zahodov, doživetih
v dobri družbi.
Kristina Zajc Božič

Želim vam čim
bolj sproščeno
poletje, pa naj bo
to s knjigo v roki
nekje na plaži ali
pod košato krošnjo
drevesa ali pa s pohodniškimi
palicami v roki nekje na svežem gorskem zraku.
Izkoristite čas zase in za svoje najbližje, napolnite si baterije za lažje premagovanje prihodnjih
izzivov in lep vstop v barvito jesen.
Tina Dolenc, pomočnica urednice

»Ena izmed prednosti poletja je, da
imamo vsak dan
več svetlobe za
branje.« (Jeanette
Walls)
Zatorej vam
želim, da veliko berete. Kajti vsaka knjiga,
ki jo vzamemo v roke, je potovanje. Zato – potuj
te in raziskujte! Nekaj možnosti za to ponujajo
že tokratne Podblegaške novice. Lepo poletje
želim!
Damjana Peternelj, urednica
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Z 21. seje Občinskega sveta

Poročila, rebalans, spremenjen odlok o NUSZ
Svetniki so se 14. junija na eni daljših sej doslej, na kateri so obravnavali 17
točk, najdlje zadržali pri seznanjanju s poročili, potrdili rebalans proračuna in
spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).
O rebalansu lahko več preberete na str.
10, o spremembi odloka o NUSZ pa na str.
11. Poročilo o delovanju medobčinskega
inšpektorata je predstavljeno na str. 21.
Poročilo o delovanju Krajevnega urada (KU)
Gorenja vas v letu 2017 je podal mag. Bojan
Miklavčič, načelnik Upravne enote Škofja Loka.
Urad je bil odprt 42 dni, in sicer enkrat tedensko
razen julija in avgusta. V primerjavi s postopki in
nalogami v vsej upravni enoti delež teh v Gorenji
vasi znaša slab odstotek. V povprečju so na dan
opravili devet postopkov. Podatki za zadnja tri
leta kažejo, da je bilo v letu 2015 izvedenih
392 upravnih postopkov in nalog, v letu 2016
beležijo upad na 338, lani pa znova porast na 373.
Najpogostejši upravni postopki so izdaja osebnih
izkaznic (106; 14-odstotno povečanje glede na leto
2016), izdaja potnih listov (10; beležijo upad) ter
izdaja vozniških dovoljenj (15; ostaja na približno
isti ravni kot leto pred tem). Urad v Gorenji vasi
je tudi letos julija in avgusta zaprt.

Manj kriminala in prometnih nesreč

Poročilo Policijske postaje (PP) Škofja Loka
o varnosti na območju naše občine za lani je
podal komandir Policijske postaje Škofja Loka
Sašo Eniko.
»Delež kršitev in vseh obravnavanih kaznivih
dejanj in dogodkov predstavlja osem odstotkov
vseh dogodkov, ki jih beležimo na Škofjeloškem,«
je povedal Eniko, ki PP vodi že šesto leto.
Lani so zabeležili 42 kaznivih dejanj (leto
prej 63), preiskanost je bila 50-odstotna. Tudi s
področja javnega reda in miru je bilo malo prijav
(18). Obravnavali so 38 prometnih nesreč (leto
prej 55), zabeležili niso nobene smrtne žrtve.
Vozni park so posodobili z dvema novima
službenima motornima kolesoma, na katerih
bodo ukrepali zoper (pre)hitre voznike motornih koles in osebnih vozil. Izpostavil je, da
je zaskrbljujoč podatek, da se je povečal delež
voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola.
Opažajo, da se mladi v primeru pretiranega
zaužitja alkohola poslužujejo taksijev, starejša
in srednja generacija pa ne.

Agonija STC-ja končana

Poročilo o poslovanju STC Stari vrh je podal v.
d. direktorja Tomaž Trobiš. Svetnikom je povedal,
da je bilo leto 2017 za družbo zelo turbulentno:
»Potrebna je bila konsolidacija tako s finančnega
kot z organizacijskega vidika.« Še enkrat je
predstavil zgodbo sanacije podjetja in odkupa
3,5-milijonskega dolga za šestsedežnico od Hete.
»Več kot 10-letna agonija se je tako zaključila in
dala podjetju možnost razvoja,« je sklenil Trobiš,
ki se je svetnikom, županoma Gorenje vasi - Po
ljan in Škofje Loke ter lokalnemu gospodarstvu
zahvalil za vso podporo, da so postopke izpeljali
in rešili STC pred stečajem oz. propadom.

Smotrno vodenje projekta knjižnice

Končno poročilo Nadzornega odbora občine
o pregledu poslovanja občine za lani je podal
predsednik Silvo Pivk, ki je povedal, da so pod
drobnogled vzeli tri področja: izvajanje njihovih
priporočil občini v obdobju 2015–2017, za kar
so ugotovili, da jih je občina solidno upoštevala.
Opravili so tudi pregled delovanja Režijskega
obrata (RO). Občinska uprava s svojim seda
njim načinom vodenja sicer uspešno obvladuje
tekoče izvajanje obsežnega nabora storitev,
vendar bi kazalo preveriti, če se da z novimi
sistemskimi pristopi njeno delo olajšati.
Opravili so tudi podrobnejši pregled
proračunske postavke knjižnice v Gorenji vasi.
Pri pregledu razpisne dokumentacije, pogodbe
in obračunanih del v okviru javnega razpisa
kot tudi pri pregledu postavke niso ugotovili
nepravilnosti. Del investicije v knjižnico, ki
je bil predmet javnega razpisa, je bil voden
pregledno in gospodarno. Čeprav so nekateri
stroški (npr. dvigalo) odstopali od pogodbenih
vrednosti v javnem razpisu, so ocenili, da je
bilo vodenje projekta smotrno.

Turistična taksa 1,60 evra na dan

Svetniki so določili tudi nov znesek za
turistično takso, ki bo po 1. januarju 2019 znašal
1,60 evra. 15. marca letos je namreč začel ve
ljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Stik z županom

Naslednja številka: 21. septembra
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 7. septembra 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!

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

ki prinaša kar nekaj novosti. Občine so morale
uskladiti svoje odloke o turistični taksi z novim
zakonom najkasneje v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi. Pomembno je, da bodo morali s 1.
januarjem 2019 zaradi zahtev novega zakona
nastanitveni ponudniki turistom poleg turistične
takse zaračunati tudi promocijski takso, in sicer
tako, da bodo obračunani turistični taksi dodali
25 odstotkov vrednosti. Vrednost turistične takse
v naši občini bo po sklepu svetnikov 1,28 evra
(doslej je bila 1,27 evra), vrednost promocijske
takse pa 0,32 evra, kar skupno predstavlja 1,6
evra nadomestila na osebo na prenočitev.
Svetniki so se strinjali s spremembo odloka
o ustanovitvi Osnovne šole Jela Janežiča, ki
predvideva, da je poleg škofjeloških občin
soustanoviteljica še Občina Medvode. Potrdili
so Pravilnik o vrednotenju programov na
področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki
se sofinancirajo iz občinskega proračuna in ga
poslali v enomesečno javno obravnavo.
Prav tako so potrdili spremembe in dopolnitve Odloka odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode ter Pravilnika o
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v občini.
Določili so zneska delne povrnitve stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve v občini:
0,33 evrov/glas za Občinski svet oziroma 0,12
evrov/glas za kandidate za župana.
Jurija Krvino so imenovali za predstavnika
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jela Janežiča,
v svet Glasbene šole Škofja Loka pa Žana
Mahniča. Ker je član občinske volilne komisije
Boris Bogataj podal odstopno izjavo, so
namesto njega imenovali nadomestno članico
Nado Štravs iz Volče.
Damjana Peternelj

Projektna dokumentacija
za cesto v Lučinah v delu

Začeli so se tudi postopki za rekonstrukcijo
približno 1,5 kilometra regionalne ceste Lučine–
Suhi Dol. Direkcija RS za infrastrukturo je z
javnim razpisom kot najcenejšega ponudnika za
pripravo projekta za izvedbo (PZI) izbrala podjetje Andrejc iz Topolšice. Kot izhaja iz pogodbe,
podpisane konec maja, mora podjetje projektno
dokumentacijo predložiti v revizijo novembra.
Glede na projektno nalogo je rekonstrukcija
predvidena v dveh etapah. Prva je od Lučin
do konca Dolgih Njiv, kjer naj bi po celotni trasi
zgradili tudi pločnik in uredili javno razsvetljavo,
druga pa do začetka Suhega Dola. V smernicah, ki jih je za projektiranje dala direkcija, je
navedeno, da avtobusna postajališča na teh
dveh območjih niso predvidena.
Cesta bo rekonstruirana do križišča za
Goli Vrh in Ljubljano. V projektni nalogi piše,
da bo odcep proti Ljubljani po novi ureditvi
prednostna cesta.
M. Bi.
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Dan državnosti v Poljanah

Slovenci si med seboj pomagamo in držimo skupaj
Foto: Kristina Zajc Božič

25. junija je v Poljanah potekala proslava ob praznovanju dneva državnosti.
Obiskovalci so se zbrali ob lipi samostojnosti na travniku sredi Poljan. Slavnostni
govornik je bil gradbenik, informatik in nekdanji minister prof. dr. Žiga Turk.

Slavnostni govornik na proslavi v Poljanah je bil
nekdanji minister prof. dr. Žiga Turk.

Rdeča nit programa se je navezovala na
besede slovenskega pisatelja, dramatika in
pesnika Ivana Cankarja ter na besede slovenskega katoliškega duhovnika, filozofa,
teologa in akademika, sokrajana dr. Aleša
Ušeničnika. Zbrane goste in obiskovalce
je najprej nagovoril župan Občine Gorenja
vas - Poljane Milan Čadež. Izpostavil je
pomembnost dogodka pred 27 leti, ko
je Slovenija postala samostojna država.
Sprehodil se je skozi nekatere dogodke
v zgodovini, ki so nakazovali na željo po
lastni državi. Izpostavil je domoljubno
naravnano zaključno proslavo v Osnovni
šoli Poljane ter dodal, da bi tudi v šolah
moralo biti več poudarka na zgodovini,
slovenski državi in njenem nastanku.
»Ponosno izobesite slovenske zastave.
Bodimo ponosni, da smo slovenski
državljani.« Slavnostni govornik prof. dr.
Žiga Turk se je v svojem nagovoru spomnil dogajanja tistega dne konec junija leta
1991, kot ga je doživel sam. »Takrat smo

začutili, da sodimo skupaj, da smo skupnost.
Od takrat naprej je ta naša skupnost dobila
okvir, institucije in dobila je meje. Čutili smo,
da se je tisti večer zgodilo nekaj res velikega,«
je povedal. Po njegovem mnenju ni šlo le za
izpolnitev stoletne želje slovenskega naroda,
pač pa za mnogo starejša hrepenenja človeka
po dvojem: po svobodi na eni in po pripadnosti
neki skupnosti na drugi strani. Čeprav si pojma
med seboj nasprotujeta, se v napetosti med
obema dogaja celotna zgodovina človeštva.
Slovenci si pomagamo med seboj; v naši skup
nosti velja solidarnost. Izpostavil je, da bi 25.
junij, ki je dan naše skupnosti, moral biti naš
največji praznik, ki bi ga morali praznovati
bučno kot najlepši dan v letu. Takšno praznovanje je zaželel vsem tudi tokrat.
Predsednik KS Poljane Anton Debeljak je
podelil priznanja KS Poljane. Priznanja so letos
prejeli trije nagrajenci. Proslavo so s svojimi
nastopi popestrili: pevski zbor Blegoške sinice,
otroci OŠ Poljane in mlada instrumentalna
zasedba TriJo. Ob koncu dogodka so skavti
stega Poljanska dolina 1 prižgali kres, obisko
valci pa so na stojnicah lahko poskusili dobrote
lokalnih ponudnikov.
Kristina Z. Božič

Letošnji nagrajenci KS Poljane

Mateja Stržinar: za dolgoletno sodelovanje v Kulturnem društvu (KD) dr. Ivan Tavčar
Poljane, še posebej za vestno, zanesljivo in
strokovno računovodsko vodenje. S svojim
navzven neopaznim delom odločilno prispeva
k nemotenemu delovanju društva in posredno
h kulturnemu življenju v kraju. Mateja Stržinar
je v KD že dolga leta ena takih neopaznih
delavk, čeprav je v času svojega sodelovanja
v kulturnem društvu velikokrat stopila tudi na
oder, predvsem med letoma 1996 in 2003, ko
je prepevala v vokalni skupini Okarina in ko
še ni živela v Poljanah. Leta 2006 je prevzela
pomembno, zahtevno in vendar nehvaležno
delo računovodskega vodenja v KD. Kljub
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razpetosti med zahtevno službo v Ljubljani in
domačimi obveznostmi Mateja že 12 let vestno,
zanesljivo in strokovno skrbi, da so finance KD
pravilno in pravočasno urejene, ter zagotavlja,
da društvo nemoteno izvaja aktivnosti svojih
sekcij in posameznih članov ali skupnih projektov v sodelovanju z drugimi skupinami in
organizacijami.

z mladinskega svetovnega prvenstva. Njeni
najboljši uvrstitvi pa sta 2. in 3. mesto na ekipni
tekmi v svetovnem pokalu. Letošnja sezona je
bila zanjo najuspešnejša, saj je poleg naslova
mladinske prvakinje in naslova ekipne mladinske prvakinje s 3. mestom dosegla prve
stopničke v svetovnem pokalu. Vrhunec sezone
pa je bil nastop na zimskih olimpijski igrah v
Pjongčangu, kjer je dosegla odlično 7. mesto.
Skupaj z njenimi uspehi je odšlo v svet tudi
ime kraja in domovine Slovenije.

Nika Križnar: za uspešno zastopanje
Športnega društva (ŠD) Poljane in za odlične
dosežke na tekmovanjih v smučarskih skokih.
S svojim delovanjem
pripomore k ugledu
domačega kraja, občine
in celotne Slovenije.
Nika Križnar se je s
smučarskimi skoki
prvič srečala pri sedmih
letih in bila vedno med
najboljšimi v svoji kategoriji. Vse do članskih
kategorij je tekmovala
v pokalu Cockta in tudi
na drugih tekmovanjih.
Svoj debi v svetovnem
pokalu je doživela leta
2016 na domači tekmi v
Ljubnem ob Savinji, kjer
je dosegla 14. mesto.
Poleg več naslovov
državne prvakinje ima Letošnji nagrajenci KS Poljane s podeljevalcem priznanj (z leve):
v zbirki svojih rezultatov predsednik KS Poljane Anton Debeljak, Nika Križnar, Mateja Stržinar
tudi bronasto medaljo in Igor Šteh
Foto: arhiv Janeza Arnolja

Igor Šteh: za večletno uspešno delovanje
v PGD Poljane in za prispevek k razvoju operativne enote društva, predvsem na področju
tehničnega reševanja. PGD Poljane je zvest že
20 let. V pionirskih in mladinskih ekipah se je
aktivno udeleževal tekmovanj na ravni zveze,
regije in države ter tudi tekmovanj izven meja
Slovenije. Kasneje se je pridružil operativni
enoti. Na številnih tečajih in usposabljanjih,
predvsem s področja tehničnega reševanja, je
z zanimanjem iskal nova znanja in izkušnje.
Prostovoljstvo je njegov način življenja, kar
lahko potrdijo tudi krajani, ki so bili deležni
njegove pomoči. Svoje gasilsko poslanstvo
nadaljuje v operativni enoti PGD Škofja
Loka, ki sicer sodeluje z operativno enoto
PGD Poljane pri posredovanju v prometnih
nesrečah ali nesrečah z nevarnimi snovmi.

Dan državnosti v Gorenji vasi

Kdor seje, ta tudi žanje!
Tako so letošnjo prireditev ob dnevu državnosti naslovili snovalci v Gorenji vasi.
Leto je namreč nagradilo marsikaterega ustvarjalca na različnih področjih, zato so
bili prav slednji tisti, ki so v kulturnem programu pokazali sadove minulega dela.
Foto: Jure Ferlan

bili ob koncu šolskega
leta že na zasluženih
počitnicah, obiskovalci
pa so zato z veseljem
prisluhnili kitaristki
Hani Oblak. Glasbeni
kolaž prireditve je ob
koncu šolskega leta z
naučenim dopolnila tudi
skupina otrok, ki obiskujejo zasebno glasbeno
šolo Zaigraj si Marka
Ušeničnika.
Nastopili so člani
Folklorne skupine Zala
Slavnostni govornik na slovesnosti ob dnevu državnosti v Gorenji vasi Žirovski Vrh, ki so na
je bil župan Milan Čadež.
regijskem tekmovanju
Izpostavili so mlade glasbenike, ki dosegajo prejeli srebrno priznanje. Vodja Lucija Kavčič
najvišje uvrstitve na državnih tekmovanjih: je povedala, da so žirijo prepričali z odrsko
pianistka Loti Feltrin, organistka Zala Ažbe, postavitvijo, v kateri so s plesom, petjem in
violončelist Lan Dolenc, harmonikarica igro prikazali resničen pripetljaj gostilničarja
Veronika Klemenčič ... Mnogi med njimi so iz okoliških krajev.

Dan državnosti v Novi Oselici

Zastave olepšale praznik

Tudi za 27. rojstni dan države Slovenije smo bili krajani KS
Sovodenj, fare Nova Oselica in vsi drugi tako čuteči ljudje
povabljeni pod stari lipi v Novo Oselico na kulturno prireditev.
Številni so se prej udeležili tudi svete maše za domovino.

Foto: Milka Burnik

Nedeljsko popoldne pred praznikom je na vrh hriba zvabilo nekaj več
ljudi kot ob podobnem dogodku med tednom. Še vedno pa se sprašujem,
kje so občani mlajših generacij.
Tudi obisk take prireditve je priložnost za druženje s prijatelji, znanci,
za krepitev pripadnosti kraju, domovini. Nastopajoči kulturni ustvarjalci
iz domačih društev in šole so znova pripravili pisan kulturni program
zborovskih, ljudskih in narodnozabavnih pesmi, recitacij, povedanih misli
tudi ob zvokih citer in kitare, vse skupaj pa prepleteno s premišljenimi
idejami, vprašanji in opominjajočimi besedami moderatorke. Na potrebo
po bolj poglobljenem zavedanju, da imamo svojo državo, da smo lahko
ponosni nanjo, da nam ni bila dana kar tako in da je na tem koščku zemlje
tudi marsikaj dobrega, je med drugim spomnil slavnostni govornik, župan
Milan Čadež. Na poti skozi naše vasi je opazil in pohvalil, da s pročelij hiš,
tudi zvonika že na dan pred praznikom visi več slovenskih zastav.
Glede na to, da
jih na prvi šolski dan
prvošolcem deli že
sedem let, bi bilo
pričakovati, da bodo
le redke stavbe brez
zastave. Županu
je pripadla čast
prižiganja ognja, ki
je simboliziral kres in
vabil k nadaljevanju
praznovanja ob živi
glasbi.
Dan državnosti so v Novi Oselici tudi letos
Milka Burnik
praznovali pod starima lipama.

Petletnico delovanja so letos dopolnili člani
Moške vokalne skupine Pozdrav. Čas prepevanja
in druženja je z obiskovalci ob zapetih pesmih in
v pogovoru delil zborovodja Janez Čadež.
Večer je ponudil čas za pogled nazaj na obdobje samostojnosti naše države in premislek
ob dosežkih, obletnicah, vzponih. Slavnostni
govornik župan Milan Čadež je zbranim spregovoril še pod vtisi slovesnosti v Novi Oselici, kjer
so pred tem imeli sveto mašo, na kateri so zapeli
himno z roko, položeno na prsi. Povedal je, da
zadnjih nekaj let spodbuja domovinsko zavest in
pripadnost že pri prvošolčkih, ki jim ob začetku
osnovnošolskega izobraževanja pokloni slovenske
zastave. Teh je podelil že več kot 600. Opaža, da
vse ob prazniku niso izobešene. »Smo pa občani,«
je poudaril, »dovolj zavedni, da dan državnosti
obeležimo s kar štirimi prireditvami – v Poljanah,
Gorenji vasi, Javorjah in Novi Oselici.«
Povedano je dopolnila predsednica KS
Gorenja vas Mirjana Možina, ki se je zahvalila
zbranim za obisk: »Prav občani dokazujemo,
da je naše vsakoletno druženje pred dnevom
državnosti dokaz naše pripadnosti, zavezanosti
ter predanosti tem krajem.«
D. P.

ODPRT NOV JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE
MALEGA GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI IZ OBČIN Škofja Loka,
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri
Obveščamo vas, da smo v okviru kreditne sheme, v katero
svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja
vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška
zbornica Škofja Loka odprli nov javni razpis za dolgoročne in
kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim
dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin.
Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa
dodeljujejo za obdobje do 10 let, po obrestni meri 6-mesečni
EURIBOR + 1,95 %.
Pridobite jih lahko za:
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu po novem pridobi
največ 100.000 evrov dolgoročnega kredita.
Prav tako so v okviru kreditne sheme na voljo sredstva
za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni
financiranju tekočega poslovanja. Po novem jih lahko do
vrednosti 50.000 evrov za obdobje do 1 leta pridobite po
obrestni meri 1,8 % nominalno.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo
Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04/50-60-220.
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Ob 150-letnici rojstva filozofa in teologa Aleša Ušeničnika

Iskalec resnice, ki je oblikoval pomemben
Petra Omejc. Uglasbene Ušeničnikove pesmi
sta izvajala Škofjeloški oktet in Cerkveni
mešani pevski zbor Poljane. Aleša Ušenićnika
je na odru odigral Simon Kokelj, akademijo je
povezovala Mateja Tušek, vezno besedilo pa je
napisala Majda Debeljak. Osrednji dogodek prireditve je bil slavnostni govor dr. Matije Ogrina.
V njem je omenil, »da je bil Aleš Ušeničnik
predstavnik generacije slovenskih duhovnikov,
rojenih sredi 19. stoletja, ki so oblikovali slo
vensko duhovno zgodovino druge polovice 19.
in prve 20. stoletja. V več kot 50 letih svojega
aktivnega življenja ustvaril enega od najbolj
impozantnih in vplivnih intelektualnih opusov
v vsej slovenski duhovni in kulturni zgodovini.
Njegovo filozofsko, teološko, pedagoško in
splošno kulturno delo je velikansko. Več kot
dvajset knjig in na stotine člankov, v katerih je
obravnaval filozofsko spoznavoslovje, onto
logijo, družbeni nauk oz. sociologijo, nekatera
teološka vprašanja, ob tem pa se odzival na
neštevilna obča družbena in kulturna vprašanja,
ki jih je prinašalo življenje.«
Foto: Jure Ferlan

Foto: Jure Ferlan

Ob 150-letnici rojstva dr. Aleša Ušeničnika, pomembnega slovenskega filozofa,
ki je bil tudi teolog, sociolog, prevajalec in pesnik, se je v Poljanah zvrstil bogat
kulturni program v sklopu prireditev, ki jih je pripravilo Kulturno društvo dr.
Ivan Tavčar Poljane v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane, Krajevno
skupnostjo Poljane in Župnijo Poljane.

Slovesno sveto mašo ob 150-letnici rojstva Aleša Ušeničnika je daroval nadškof Stanislav Zore.
Ob tem so izdali zbornik z naslovom Iskalca času poslal slovenskemu narodu velike ljudi,
resnice, ki ga je uredila Majda Debeljak. V njem ki so mu pomagali obstati na tem prepišnem
številni avtorji s svojimi prispevki osvetljujejo koščku zemlje. Eden izmed njih je bil tudi
posamezne vidike življenja in dela Aleša in Aleš Ušeničnik. Po maši je nadškof blagoslovil
njegovega brata Franca Ušeničnika ter časa in spominsko ploščo v preddverju cerkve.
okoliščin, v katerih sta živela.
V petek, 29. junija, je bila ob 18. uri slovesna Osrednji dogodek
maša v cerkvi svetega Martina v Predmostu, je bila slavnostna akademija
ki jo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav
Slovesni maši je sledila slavnostna akademiZore ob somaševanju domačega župnika Jožeta ja v poljanskem kulturnem domu. S slovensko
Stržaja, dekana teološke fakultete Roberta himno jo je začel Škofjeloški oktet. Aljaž RaPetkovška in tajnika Boštjana Prevca. Nadškof kovec je bral Ušeničnikove Popotne spomine.
je v pridigi poudaril misel, da je Bog v vsakem Na klavir je zaigral David Omejc, na violino pa

Slavnostni govornik na akademiji Matija Ogrin je
bil deležen navdušenega aplavza polne dvorane.

Aleš Ušeničnik se je rodil 3. julija 1868 na
očetovem domu v Poljanah, brat Franc pa 2.
oktobra 1866 na materinem domu v Predmostu.
Mati Marija Kržišnik je bila doma s premožne
kmetije in so ji domači branili poroko z revnim
gostačem Janezom Ušeničnikom. Družina je
večino časa živela v Predmostu v najemu v
hiši, imenovani Županovše. Takratni poljanski
župnik je opazil nadarjenost obeh bratov in
poskrbel, da sta po dvorazredni osnovni šoli
v Poljanah nadaljevala šolanje v Škofji Loki
in nato še v gimnaziji v Ljubljani. Aleš je bil
po naravi umetniška duša, zato je omahoval
pri izbiri poklica. Že v mladih letih, pa tudi
kasneje je pisal pesmi. Na Dunaj ga je vabil
rojak Ivan Tavčar in mu obljubljal podporo pri
študiju jezikoslovja. Kljub temu se je odločil,
tako kot njegov brat Franc, za študij teologije.
Ljubljanski škof Jakob Missia ga je poslal
na študij v Rim, kjer je stanoval v zavodu
Germanik, obiskoval pa znamenito univerzo
Gregoriano. V Rimu sta oba z bratom dosegla

po dva doktorata. Aleš je bil tam leta 1894
posvečen v duhovnika in imel novo mašo v
baziliki sv. Aleša na Aventinu.
V Rimu je vzljubil klasično italijansko kulturo. Prevajal je dela Danteja, Petrarce in Tassa.
Obvladal je številne jezike: latinščino, grščino,
novogrščino, italijanščino, nemščino, španščino,
francoščino, angleščino, ruščino in hrvaščino. Po
vrnitvi v domovino je le kratek čas deloval kot
duhovnik na župniji v Stari Loki in v ljubljanski
stolnici, nato pa se je do konca življenja povsem
posvetil profesuri in znanstvenemu delu. Sprva je
poučeval na ljubljanskem bogoslovju, nato pa je
bil po ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919
do upokojitve v letu 1938 profesor na Teološki
fakulteti. Večkrat je bil dekan te fakultete. Predaval
je osnovno bogoslovje, filozofijo, dogmatiko in
sociologijo. Med študenti je bil priljubljen kot
razumljiv predavatelj. Od leta 1897 je urejal revijo
Katoliški obzornik, pozneje, leta 1907, ga je preosnoval v prvo slovensko znanstveno revijo Čas, ki
jo je urejal skoraj do 2. svetovne vojne.

Aleš Ušeničnik (1868–1952)
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del slovenske duhovne zgodovine
Foto: arhiv Jerneja Piska

V več kot 50 letih svojega aktivnega življenja
je Aleš Ušeničnik ustvaril enega od najbolj
impozantnih in vplivnih intelektualnih opusov v
vsej slovenski duhovni in kulturni zgodovini.

Predvajali tudi film o Ušeničniku

Nato je bil na vrsti drugi vrhunec prireditve,
premiera filma Knjiga o življenju, v scenariju in
režiji Roka Piska. Navdih je dobil pri lanskem
snemanju dokumentarnega filma o Janezu
Evangelistu Kreku, ki so ga ustvarili s Socialno
akademijo, s katero sodeluje. Ko so v študijskem
krožku pobliže spoznali lik Aleša Ušeničnika, je
vzniknila ideja o dokumentarnem filmu o njem.
Tudi ta je nastal skupaj s številnimi prostovoljci
iz Socialne akademije, brez katerih ne bi ugledal
luči sveta. Majda Debeljak je predstavila zbornik.
Obiskovalci so si lahko ogledali umetelno
izdelano rodbinsko drevo Aleša Ušeničnika,
delo ustvarjalk Jerneje in Mojce Kos na podlagi
podatkov, ki so jih zbrali Mirjam Šinkovec, Peter
Hawlina in Bernarda Jesenko.

Kot edini Slovenec je leta 1937 postal član
rimske akademije sv. Tomaža Akvinskega, v
istem letu pa je bil med sedmimi ustanovnimi
člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njen prvi predsednik. Že od leta 1929 je bil
član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Zagrebu. V letih 1922 in 1923
je bil rektor ljubljanske univerze. Zaradi svojega
širokega znanja je bil svetovalec ljubljanskim
škofom, ki so mu zaupali številne zadolžitve.
S strani Cerkve je dobil visoko odlikovanje,
postal je apostolski protonotar. Leta 1948 je bil
iz političnih razlogov izključen iz SAZU. Umrl
je 30. marca 1952. Že čez dobra dva tedna, 16.
aprila 1952, je umrl tudi njegov brat Franc, s
katerim sta bila vse življenje zelo povezana.
Pokopana sta na ljubljanskih Žalah. Leta 1986
je bila na pobudo takratne ravnateljice Sely
de Brea Šubic v avli OŠ Poljane med drugimi
znamenitimi Poljanci izobešena tudi slika Aleša
Ušeničnika. Posmrtno je bil leta 1996 znova
sprejet med akademike SAZU.

Bazilika sv. Aleša v Rimu, kjer je imel Aleš Ušeničnik novo mašo.

Foto: Jure Ferlan

Na rojstni dan v Šubičevi hiši predstavili
še obširen Ušeničnikov opus

Foto: Jure Ferlan

V torek, 3. julija, prav na 150. rojstni dan
Aleša Ušeničnika, je bil v Šubičevi hiši v
Poljanah njemu posvečen kulturni večer. Prireditev je povezovala Mateja Tušek, scenarij,
v katerem so predstavili izbor njegovih pesmi,
so prispevali Jerneja Bonča, Bernarda Buh
in Goran Šušnjar, predsednik KD dr. Ivan
Tavčar. S flavto je nastopila Katja Klemenčič,
Mirjam Šinkovec je predstavila Ušeničnikovo
rodbino. Jernej Pisk je predstavil nekatera dela
Aleša Ušeničnika. Ta se je najbolj približal
ljudem s Knjigo o življenju, ki je izšla leta
1916 in je doživela tri ponatise in prevod v
češčino, hrvaščino in nemščino. V njej piše o
smislu življenja, o čemer so se ljudje v težkih

3. julija popoldne se je poljanska delegacija poklonila znamenitima rojakoma Alešu in Francu
Ušeničniku na njunem grobu na ljubljanskih Žalah.
časih prve svetovne vojne veliko spraševali. celovitejšo podobo kraja z zelo bogato kulturno
Pedagoško vrednost ima njegova Knjiga načel, zgodovino. Takšno zavidanja vredno ozadje bi
s katero želi pomagati posameznikom k obliko- kazalo izkoristiti kot podlago za dolgoročno
vanju zrelih osebnosti. V knjigi Komunizem – razgibanje kulturnega življenja v kraju, po
njegov pravi obraz leta 1943 je kot pronicljiv možnosti z vsakoletnim nizom dogodkov, ki bi
mislec razložil ozadje te ideologije in napovedal ob obravnavanju sodobnih tem črpalo tudi iz
posledice njene uveljavitve v družbi. Njegova dediščine velikih Poljancev.«
Jure Ferlan
pomembnejša znanstvena dela so Filozofski
slovar, v katerem je na novo uveljavil marsikateri slovenski filozofski izraz, Uvod v filozofijo,
Ontologija, Sociologija, s katero je oral ledino
na tem področju pri nas, Socialno vprašanje,
Socialna ekonomija, Izbrani spisi v 10 zvezkih,
Dialektični materializem in Uvod v krščansko
sociologijo. Pisk je še pojasnil, da je bil Aleš
v svojem filozofskem prepričanju sledilec
filozofije Tomaža Akvinskega. Obe osrednji
prireditvi, akademija in kulturni večer, sta se
zaključili z druženjem ob pogostitvi.
Opis dogodkov velja zaključiti z mislijo
Aleša Šubica v zborniku: »S simbolično vrnit- Jernej Pisk je v Šubičevi hiši predstavil temeljna
vijo ene največjih osebnosti Poljane dobivajo še dela Aleša Ušeničnika.
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Intervju z Brankom Selakom, lastnikom in direktorjem Marmorja Hotavlje, ob 70-letnici podjetja

»Z zaposlenimi smo vsi imeli enak cilj«

Foto: Peter Pokorn ml.

Ob 70-letnici delovanja podjetja Marmor Hotavlje smo se pogovarjali z
Brankom Selakom, lastnikom in direktorjem, ki je podjetje uspešno vodil vse
od leta 1980. Med drugim je bil skoraj 20 let predsednik zbornice gradbeništva
in industrije gradbenega materiala, zadnja tri leta je njen podpredsednik. Bil
je na čelu društva direktorjev občin Škofja Loka, Žiri, Gorenja vas - Poljane
in Železniki. Leta 1999 je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za
izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Občina Gorenja vas - Poljane pa
mu je, kot prvemu, leta 2003 podelila naziv častni občan.
sem leta 1967 dobil službo
v Gradisu Škofja Loka, ki
je bilo tedaj pomembno
podjetje. Če si bil tehnik,
je nekaj pomenilo. Takrat
smo pogosto slišali, da
če se ne boš učil, boš šel
delat v rudo – tako so takrat
imenovali današnji Marmor Hotavlje. Od nekdaj
sem bil ‘lokal patriot’
in želel nekaj narediti v
domačem kraju, tako da je
bila odločitev za Marmor
nekako logična.

Se vam zdi, da je bilo
leta 1980, ko ste prevzeli
podjetje in postali direkBranko Selak (desno) s sinovoma Damijanom (levo) in Tomažem tor, težje/lažje kot danes?
(v sredini) ob skulpturi iz hotaveljčana, ki so jim jo ob 70-letnici Kaj vas je ves ta čas gnalo
naprej, da ste ostali?
podarili zaposleni.
Ni bilo ne lažje, ne težje.
Marmor Hotavlje praznuje 70 let, vi pa
Z direktorjem Štremfljem sva skupaj delala zadnjih
ste vanj vpeti že skoraj 50 let. Kakšni občutki
13 let pred njegovo upokojitvijo, tako da je bilo
vas ob tem prevevajo?
50 let je res dolga doba, a je meni minila nekako pričakovano, da bom njegovo delo naizjemno hitro in nimam občutka, da sem v podjetju daljeval jaz. Začel sem kot obratovodja, nadaljeval
že toliko let (smeh). Ko razmišljam o jubileju, kot komercialist itd. Šel sem skozi vse oddelke in
podoživljam prehojeno pot in ko gledam nazaj, procese, le v financah nisem bil. Kar naprej se je
smo vedno gledali, kako bomo nekaj novega na- nekaj dogajalo, zato sem vedno želel imeti nekaj
redili. Vedeli smo, če bomo naredili, bomo lahko novega. Novosti oziroma spremembe so nujno
tudi prodali, zato smo potrebovali prodajo, saj brez potrebne, a so ljudje že po naravi proti, saj jim s
nje ni kupca. Najprej smo imeli preproste kupce z tem podiraš njihov red, po tej plati so bili izzivi še
enostavnimi zahtevami, danes pa je ravno obratno, toliko večji. Vedno sem bil zadovoljen, ko mi je
imamo najbolj zahtevne kupce na tem področju, uspelo svoje ideje preko vseh svojih sodelavcev
ki jim je potrebno slediti in vedeti, kaj si želijo. tudi realizirati.
Boljši kot si, bolj je pomembno, da jih spremljaš,
da spremljaš, kako se jim želje spreminjajo in jim
skušaš slediti z novostmi. V bivši Jugoslaviji smo
bili vrhunski sledilci. Danes pa to ni več dovolj, če
želiš biti in ostati na vrhu, moraš vedno biti prvi.
Potrebno se je postaviti v vlogo kupca, ugotoviti,
kaj si želi, in to izpolniti. Brez lastnega razvoja
danes ne gre več.

V Marmor ste prišli kot mladi obratovodja. Kot ste dejali v svojem govoru na
dogodku – poklon strankam, ne boste nikoli
pozabili prvega dne na Hotavljah, še posebej
pa ne tistega magičnega zvena kladiv in dlet
… Ste si takrat predstavljali, da boste nekoč
na čelu podjetja in da bo podjetje tudi po vaši
zaslugi tako uspešno?
Ne, tega si nisem predstavljal, kaj šele, da
bi o tem razmišljal. Tako kot ostali sovrstniki
sem tudi jaz razmišljal, kje bom po končani
srednji šoli dobil delo. Bil sem eden redkih, ki
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V vseh teh letih se je zgodilo mnogo
takšnih in drugačnih stvari/dogodkov. Kateri
so bili tisti, ki so zaznamovali tako podjetje
kot tudi vas?
Zame je prelomen dogodek, ko smo leta
1972–1973 dobili prvi izvozni posel v Iraku. Še
vedno se spomnim, kako sem šel prvič tja in nato
idejo prinesel na delavski svet. Poleg me je povabil
takratni direktor Jelovice, gospod Leopold Ilovar,
saj so tam postavljali naselje, češ da se bomo še kaj
za Marmor dogovorili. Prišel sem na gradbišče,
kjer so nam pokazali načrte in z naše strani čim
prej pričakovali odgovor oziroma ponudbo. Šlo
je za objekt zunanjega ministra Tarika Aziza. Jaz
sem stvar vzel resno in namesto, da bi šel zvečer
z drugimi fanti ven, sem se zaprl v sobo, raztegnil načrte in začel delati. Ko so se fantje ponoči
vračali, so videli luč in prišli pogledat, kaj se
dogaja. Mene so našli na tleh ob delu. Z njimi pa
je bil takrat tudi Iračan – vodja projekta, zadolžen

s strani vlade, ki je vse to videl in tako smo dobili
prvi posel izven Jugoslavije.
Drug tak dogodek pa je bila gospodarska
kriza, ki nas je zajela pred leti. Zdaj bi lahko
razlagal, kako je bilo nepravično, da smo naredili vrhunske objekte po Sloveniji, zanje pa
nismo dobili plačila; skozi to smo nenačrtovano
postali velik donator naše Republike Slovenije
(se pošali). Na koncu je bilo pomembno samo, ali
bomo iz takratnega 20-, 30-odstotnega deleža izvoza zunaj Slovenije našli tržišče in dobre kupce,
od katerih bomo lahko jutri (pre)živeli.
Kaj je po vašem mnenju ključnega pomena za uspešnost podjetja?
Za uspešnost podjetja je ključnih več dejavnikov: od dobrih prodajnih pogojev, dobave
na rok, moderne tehnologije, ohranjanja tradicije in nenazadnje so najbolj pomembni ljudje. Če
gledaš samo na dobiček in pozabiš denimo na
ljudi, ni prav. Vse mora biti v sorazmerju. Kot
manedžer si odgovoren, da skrbiš za vse, da
vodiš in povezuješ, ustvarjaš pripadnost. Meni
je bilo pomembno, da smo imeli vsi enak cilj: da
bi mi in naši otroci imeli kruh v tem delu doline.
Ko je prišla kriza in ni bilo zaposlitev, naše
podjetje ni nikogar odpustilo, kar je pomembno
tako za ljudi kot lokalno okolje.
Leta 2014 sta se vam pri vodenju podjetja
pridružila sinova Damijan in Tomaž, danes
podjetje vodita sama. Kako gledate na njuno
vodenje?
Takrat sta se mi pridružila, danes pa že dve leti
s sodelavci odlično vodita podjetje. Kljub temu da
sta Marmor spremljala od mladih nog, verjamem,
da jima je bilo prej težje kot lažje, če ju je okolica
gledala skozi moje oči. V tem trenutku sta Damijan in Tomaž tista, ki lahko z vrhunsko ekipo
sodelavcev peljeta Marmor naprej in to je moje
največje zadovoljstvo. Vem, da ima podjetje ljudi,
ki ga vodijo, se odločajo in za svoje odločitve prevzemajo odgovornost. Seveda spremljam zgodbo
podjetja in se aktivno vključujem. Trenutno se še
posebej ukvarjam z izzivi naših hčerinskih podjetij
na področju bivše države.
Drugih ambicij v svetu posla nimam več, saj
sem vse doživel. Zame je bila največja čast, ko
sem bil zadnjih sedem let v bivši Jugoslaviji
predsednik vseh kamnarjev v Jugoslaviji. Predstavljajte si podjetje z 1,5 % zaposlenih, 7,5 %
proizvodnje takratnega jugoslovanskega trga
in 20-odstotnim izvozom gotovih izdelkov.
Funkcija pa ti je bila podeljena na podlagi
priznanja konkurenčnih podjetij, ki so te včasih
gledala kar malo zavistno. To je bilo veliko
priznanje za podjetje in zame.
Kaj si želite za podjetje v prihodnosti?
Za prihodnost si želim, da gre s takšnimi
koraki naprej kot zdaj, čeprav se zavedam, da
bo največji izziv obdržati kupce, za katere si
v preteklosti nisem predstavljal, da jih bomo
kdaj pripeljali na Hotavlje. Vendar verjamem,
da bo ekipa temu kos. To so najbolj zahtevni
kupci s posebnimi željami in te želje si skozi
naše znanje želimo uresničevati še naprej ter
jim vedno ponuditi še kaj novega.
Pogovarjala se je Lidija Razložnik.

Zgodba hotaveljskega podjetja z najdaljšo tradicijo

Mejniki podjetja Marmor Hotavlje skozi 70 let

Foto: Peter Pokorn ml.

Zgodovina kamnoseških veščin na Hotavljah je mnogo
starejša: 1721 je letnica, ki jo nosi najstarejši izdelek v
srednjem stebriču bifore v zvoniku podružnične cerkve sv.
Jedrti v Čabračah. Pisalo se je leto 1948, ko so 18. oktobra
na delo prišli delavci Peter Dolinar, Franc Eržen, Nande
Kristan in Andrej Mravlja in začela se je zgodba podjetja
Marmor Hotavlje.

Strankam z vsega sveta so na posebnem dogodku pokazali tudi proizvodnjo in svoje izdelke.
V letih 1955–56 podjetje prevzame Franc Čadež in izvedejo prvo večje
naročilo – s kamnitimi portali opremijo 41 notranjih vrat v današnjem
Državnem zboru RS. Po Čadeževi upokojitvi postane direktor Alojz
Štremfelj, ki v časovni verigi podjetja predstavlja trden člen. V letu 1969
z izdelovanjem t. i. breton plošč preidejo iz obrtniškega na industrijski
način proizvodnje. Leta 1980 postane direktor Branko Selak. V letih
1984–85 v kongresnem centru in hotelu Sheraton, Zimbabve, položijo
okrog 10.000 m2 hotaveljčana. Kot prvi na svetu leta 1987 uporabijo
računalniško krmiljen CNC stroj za obdelavo kamna.

Hotaveljski kamnoseki postanejo rudarji in mornarji

Leta 1993 na Hotavljah kot prvi v Sloveniji odprejo podzemni kamnolom. Leto kasneje na Dunaju izvedejo do sedaj največjo, 23.000 m2
veliko fasado v poslovnem centru Business Park Vienna. 2001 hotaveljski
rudarji postanejo še mornarji, ko na veliki luksuzni potniški ladji položijo
9.600 m2 kamna, eno najbolj zahtevnih del dotlej. Leto kasneje pridobijo
posel za izvedbo zunanjih in notranjih kamnoseških del v Hramu svetega
Save v Beogradu, leta 2005 za palačo Kulmerjevi dvori na Hrvaškem,
leta 2008 se pridružijo verigi luksuznih hotelov Kempinski. Prelomno
obdobje 2009–2012 močno zaznamuje gospodarska kriza. Leta 2013
sklenejo največji posel v zgodovini podjetja za izvedbo kamnite fasade
hotelskega kompleksa v Minsku.

Preboj na ameriški trg

Foto: splet

Pred štirimi leti se Branku Selaku pri vodenju podjetja pridružita
sinova Damijan in Tomaž z jasno vizijo usmeritve v najbolj zahtevne

projekte na svetu na področju mega jaht in luksuznih projektov. Poglobljeno ukvarjanje z razvojem, pripravo in izvedbo botruje vrhunski
končni izvedbi najvišje kakovosti, pomembni konkurenčni prednosti ter
svetovni prepoznavnosti v najzahtevnejšem mega jahtnem segmentu.
Razvoj revolucionarne rešitve t. i. ‘coating’ omogoča zaščito površine
občutljivih marmorjev, s katero se prebijejo na ameriški trg. Kiev Chateau
je še eden od zaključenih prestižnih kamnoseških projektov. Razstavni
prostor, ki ga oblikuje Pininfarina in ga predstavijo na Monaco Yacht
Showu 2017, je proglašen za najbolj udarnega.

Apple s hotaveljskimi mizami

V zadnjih 17 letih so opremili preko 90 jaht in mega jaht, vključno
z največjo, kadarkoli zgrajeno privatno jahto. Sodelujejo z najbolj
zvenečimi imeni iz sveta oblikovanja, nastaja dizajnersko pohištvo iz
različnih vrst kamna, npr. mize za Knoll Amerika. Nov Applov sedež v
kalifornijskem Cupertinu je opremljen z več kot 1.200 njihovimi mizami.
Izdelki MH so del svetovno znane znamke Holly Hunt. To leto je v
znamenju investicij v novo tehnologijo, širitve in prenove prostorskih
kapacitet. Trenutno Marmor zaposluje 150 ljudi, ki sestavljajo vrhunsko
in močno ekipo. Medse vabijo vse željne novih izzivov. Svetla je tudi
prihodnost, saj že sklepajo pogodbe za projekte 2019 in 2020. Posebej
so veseli domačih strank, ki cenijo kakovost in želijo nekaj več.

Ob jubileju poklon strankam

Ob jubileju so pripravili številne dogodke, med drugim poseben
poklon njihovim strankam z vsega sveta. Ob pestrem spremljajočem programu so si obiskovalci premierno ogledali predstavitveni film podjetja.
Prisotne so nagovorili Branko Selak ter sinova Damijan in Tomaž, ki so
izpostavili, da vseh preteklih uspehov in izvedenih projektov ne bi bilo
brez vzajemnega zaupanja, spoštovanja in medsebojnega sodelovanja,
ki so ga zgradili skozi leta.
Lidija Razložnik

GRADITE ALI OBNAVLJATE VAŠE STANOVANJE ALI HIŠO?
BREZPLAČNA INDIVIDUALNA SVETOVANJA S PODROČJA
UČINKOVITE RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH V
OKVIRU ENERGETSKOSVETOVALNE PISARNE
Energetskosvetovalna 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 njej 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 …
Svetujeta:
- Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr.
- Matjaž Eržen, unv. dipl. ing. str.

Mega jahta, na kateri je Marmor Hotavlje vgradil preko 1.500 m2
kamnitih izdelkov.

Pisarna je odprta vsak torek od 16.00 do 17.30, in sicer na Kidričevi
cesti 1a v Škofji Loki. Za obisk je obvezna predhodna najava na tel.
št. Razvojne agencije Sora, d. o. o.: 04/50-60-220.
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Rekonstrukcija ceste na Dolenji Dobravi

Dela bodo do konca meseca končana
Foto: Milka Bizovičar

Da bo cesta na dveh odsekih med Gorenjo vasjo in vrtcem na Dolenji Dobravi
predvidoma končana do konca tega meseca, so sporočili z direkcije za infrastrukturo, kjer so bili sicer precej redkobesedni v odgovorih na naša vprašanja o
rekonstrukciji celotne predvidene trase.

Skozi vas 1.000 vozil na dan

Na direkciji za infrastrukturo vsako leto
objavljajo prometne obremenitve cest v državi.
Zadnji dostopni podatki na njihovi spletni strani
so za leto 2016. Na odseku regionalne ceste
Gorenja vas–Lučine promet ročno štejejo v
Todražu. V tabeli navajajo, da je povprečni
dnevni promet na tej cesti 1.000 vozil, od tega
57 težkih tovornih vozil (z največjo dovoljeno
težo, ki presega 3,5 tone). Če špekuliramo, da
večina teh vozil pripelje v delovnem času, torej
v osmih urah, bi pomenilo, da denimo med 6.
in 14. uro skozi Dolenjo Dobravo pripelje eno
težko tovorno vozilo vsakih deset minut.
Ob tem je treba še dodati, da iz tabele, objavljene na spletni strani direkcije, izhaja, da so
zadnje štetje prometa na tem odseku opravili
leta 2008, in sicer v štirih dneh, podatke so
zadnjič prilagodili v letu 2014. V letu 2013 se
je po ocenah skozi merilno mesto v Todražu
peljalo 900 vozil, od tega 62 težkih tovornih
vozil. Za primerjavo: leta 2008, ko je bila meritev dejansko izvedena, so merilci našteli 947
vozil, od tega 68 težkih tovornih vozil, osebnih
avtomobilov je bilo 806.
Milka Bizovičar

Gradnja novega mostu čez potok Mihevk na začetku Dolenje Dobrave
Kot so pojasnili na direkciji, dela, ki so se cesta, pa nismo dobili.
Prebivalci Dolenje Dobrave
začela januarja letos, potekajo v skladu s terminskim načrtom, pločnik bo zgrajen vzdolž niso bili uspešni v prizadevancelotne trase po desni strani, poleg novega jih, da bi cesto speljali ob robu
mostu čez potok Mihevk bodo na cesti tudi naselja. Že zdaj so stanovanjski
objekti zelo blizu vozišča, in to
ovire za umirjanje prometa.
»Predvidena širitev ceste in izgradnja na obeh straneh regionalke. S
pločnika skozi naselje zahtevata rušitev dveh širitvijo in ureditvijo pločnika se
stanovanjskih objektov in enega gospodar- bodo lastnikom na eni in/ali drugi
skega poslopja,« so na direkciji odgovorili strani ceste dvorišča še zmanjšala.
na vprašanje, kako daleč so postopki, ki bi Opozarjajo na zmanjšanje varomogočili dokončanje rekonstrukcije celotne nosti, saj bo do zdaj nepregledna
trase. »Lastniki nasprotujejo ureditvi ceste pred- in ovinkasta cesta po novem
vsem zaradi bližanja ceste oziroma pločnika ravnejša, zato bodo tudi vozniki
stanovanjskim objektom ter višine odškodnine, skozi naselje vozili hitreje kot
ki pa je ocenjena po uradnih cenitvah,« so pojas- zdaj. Skrbi jih tudi tovorni pronili, odgovora na vprašanje, kje točno bo tekla met, ki ga je čedalje več.

Rebalans proračuna 2018

Rekorden znesek za zimsko službo
Ena izmed točk na junijski seji občinskega sveta je bil tudi rebalans proračuna
za leto 2018. Z rebalansom se višina proračuna zvišuje za dobrih 436 tisoč evrov
na višino 12.255.043,08 evra.
Spremembe so tako na prihodkovni kot tudi
na odhodkovni strani. Glavni razlog za pripravo
junijskega rebalansa proračuna pa so bili stroški
zimske službe, ki so občino stali skoraj 890
tisoč evrov in so dosegli rekordno raven. Tako
visokim stroškom zimske službe se je do sedaj
približalo zgolj leto 2013, ko so stroški znašali
dobrih 750 tisoč evrov.
Del sredstev je zagotovljenih iz naslova
višjega stanja sredstev na računu ob koncu
leta 2017, saj je stanje višje, kot je bilo prvotno
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planirano, za dobrih 99 tisoč evrov.
Na prihodkovni strani pa velja omeniti za
218 tisoč evrov višje pričakovane nedavčne
prihodke, kapitalski prihodki pa so, skladno z
načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem,
povečani za slabih 76 tisoč evrov. Usklajeni so
tudi transferni prihodki, in sicer so povečani
skupno za dobrih 36 tisoč evrov, znotraj tega pa
so planirana tudi predvidena prejeta sredstva iz
državnega proračuna iz sredstev EU, in sicer za
dva CLLD projekta: »Učilnice v naravi – šolski

učni vrtovi« ter »Lokalno učno središče«.
Z rebalansom so v proračun dodane tudi
štiri nove postavke, in sicer: za začetek odkupa
zemljišč za ureditev pločnikov na posameznih
delih regionalne ceste Trebija–Sovodenj; za
obnovo najnujnejšega dela obzidja pokopališča
Stara Oselica (kjer so težave zaradi divjadi);
za projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v
porečjih Sor, kjer so občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri in Medvode
pristopile k pripravi idejne zasnove celovitega
urejanja poplavne varnosti na območju obeh Sor
do Medvod ter postavko za predfinanciranje projektne dokumentacije na odsekih državnih cest.
Jana Kristan

Dvorec Visoko

Restavrirali vhodni portal,
uredili bodo sanitarije in klet
Na Dvorcu Visoko tudi letos potekajo številna obnovitvena dela, ki jih lahko
razdelimo v tri sklope. Prva dva sklopa bosta zaključena še pred praznovanjem
150-letnice rojstva in 80-letnice smrti Franje Tavčar, ki je svoj pečat pustila
tudi na Visokem, ki sta ga z Ivanom Tavčarjem kupila leta 1893. Za obeležitev
navedenih obletnic pripravljajo na Visokem 14. septembra posebno kulturno
prireditev Franji Tavčar v spomin.
Foto: arhiv občine

voda za varstvo kulturne dediščine
RS celovito restavrirali vhodni
portal, ki ga obnavljajo z lastnimi
sredstvi na pobudo občine. Kot je
pojasnila Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave, je potekalo
restavriranje portala v vmesnem
obdobju, ko pri dvorcu ni bilo najavljenih porok.
Občina pa načrtuje na dvorcu
in sosednjem objektu v prihodnjih
dveh letih še več obnovitvenih
del. Rok za predložitev ponudb na
javno objavljenem razpisu za izbiro
izvajalca del je že potekel, zdaj pa
poteka sklepna faza pregleda prejetih
ponudb. »Tako je v naslednjih dveh
letih v načrtu sanacija strehe na obeh
V zadnjem mesecu so z lastnimi sredstvi občine restavrirali
objektih, uredili bomo tlake z vsemi
vhodni portal dvorca.
inštalacijami in talnimi oblogami v celotni kletni
V prvem sklopu del, ki jih je Občina Gore- etaži dvorca ter še zadnji pritlični prostor, to je
nja vas - Poljane začrtala za letos, so dobrih osrednjo gostinsko sobo, ki bo nato lahko služila
40.000 evrov vredna obnovitvena dela v kletni svojemu namenu preko celega leta. Že jeseni pa
etaži, ki obsegajo hidroizolacijo dela kletnih imamo v načrtu začetek izvedbe celovite zunanje
temeljev z ureditvijo vseh inštalacij in tlakov, meteorne kanalizacije ob dvorcu s hidroizolacijo
ureditev sanitarij ter ureditev tlakov in talnih ter statičnim utrjevanjem temeljev dvorca. Vredoblog v hodnikih in kletni veži. Dela bodo nost navedenih del je ocenjena na 430.000 evrov
končana do konca julija, ko bodo obiskovalcem z DDV, ki jih bo občina krila iz lastnih sredstev,«
dvorca že na voljo nove sanitarije. Poleg tega je še pojasnila Rakovčeva.
T. D.
so strokovnjaki Restavratorskega centra Za-

14. septembra kulturni
večer v spomin Franji
Tavčar ob 150-letnici
rojstva in 80-letnici smrti

Franja Tavčar, soproga Ivana Tavčarja, je
imela pomembno vlogo ne le kot žena in mati,
ampak tudi kot izredno sposobna ženska, ki je
imela velik vpliv, zato je prav, da ji ob letošnjih
obletnicah (ko mineva 150 let od njenega
rojstva in 80 let od njene smrti) posvetimo
pozornost tudi na ta način. Zbirka na Visokem
sicer Franjo že izpostavlja, želeli pa bi si, da se
o njej izve še več.

Bila je častna dvorna dama in visoška gospa.
Delovala je predvsem na dobrodelnem in humanitarnem področju in zavzela vodilno vlogo med
narodnimi damami tistega časa. Kot sposobna
organizatorka je predsedovala meščanskim liberalnim društvom in bila deležna številnih priznanj.
Postala je prva častna meščanka.
V ta namen Občina Gorenja vas - Poljane,
Loški muzej, Zgodovinski arhiv Škofja Loka in
Glasbena šola Škofja Loka pripravljajo kulturni
večer na Visokem. Vabljeni torej 14. septembra
predvidoma ob 18. uri na dogodek v čast in
spomin Franji Tavčar.
P. N.

Spremenjen odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Novi odlok, ki so ga na zadnji seji potrdili
občinski svetniki, predvsem sledi smernicam
aktualne državne zakonodaje. Predlagane
spremembe odloka tako uvajajo več novosti,
ki poenostavljajo postopek odmere NUSZ, ki
je tako tudi preglednejši.
Občina ne uvaja bistvenih vsebinskih sprememb, zato se namembnost nepremičnin ne
spreminja. Razlika v namenih je zgolj pri vikendih, za katere občine ne smejo obračunavati
višje odmere NUSZ kot za sosednje stanovanj
ske stavbe.
Občina je z odlokom poenotila obremenitev
celotnega zaselka Dobenska Amerika, zato je ta po
novem v celoti uvrščen v 1. kakovostno skupino.
Enako velja za območje zaselka Lajše. Hkrati je
bilo z obsežnimi vlaganji v razvoj občine v preteklih letih v naseljih Četena Ravan, Dolenčice,
Dolenje Brdo, Gorenje Brdo, Hlavče Njive,
Podvrh in Zapreval zgrajeno javno vodovodno
ali kanalizacijsko omrežje, zato so ta območja
premeščena iz 4. v 3. kakovostno skupino.

V pritožbenih postopkih pred finančnim uradom
največjo težavo povzroča pridobivanje izjav upravljavcev infrastrukture in hkrati tudi neprimernost
obstoječe komunalne opreme, ki jo občina ob
izvajanju odloka NUSZ mora obračunavati. Do
zdaj je občina zavezance za plačilo NUSZ ločevala
glede na priključek na javno cesto (makadam,
asfalt, asfalt s pločnikom), kar ni več upravičeno,
saj imajo praktično vsa območja, katerim se
obračunava NUSZ, neposredno dostop do asfaltne
ceste. Navedene tri kategorije so po novem poenotene. Električno in kabelsko omrežje so izločili
iz odloka, saj ne gre za občinsko infrastrukturo.
Izbrisali so tudi območja urejenih javnih parkirišč
v Gorenji vasi in Poljanah ter športna igrišča in
zelene površine ob šolah.

Dvignila se je obremenitev stavbnih zemljišč,
ki so jih občani sicer v zadnjih letih imeli
možnost spremeniti v nestavbna. Z dvigom želijo
lastnike teh zemljišč spodbuditi, da jih čim hitreje
pozidajo. Višji prihodki, ki jih bo občina ustvarila
iz tega naslova, gredo na račun znižanja obremenitve NUSZ za poslovne subjekte (premočno
obremenjene zunanje poslovne površine).
S spremembo odloka se od 1.994 evidentiranih zavezancev 459 upravičencem znesek
NUSZ znižuje, pri 695 se ne spreminja, pri 791
pa se povišuje.
Ob uveljavitvi novega odloka NUSZ bo prihodek občine na letni ravni znašal 304.000 evrov,
kar je približno tisoč evrov manj kot doslej. Odlok
bo začel veljati januarja 2019.
D. P.

Prikaz obsega višine nadomestila v EUR/m² znotraj posameznega območja občine
Namen/Območje
1. območje
2. območje
3. območje
4. območje
Poslovni namen
0,84–1,33
0,71–1,13
0,47–0,74
0
Stanovanjski namen
0,42–0,59
0,32–0,49
0,22–0,34
0
NUSZ
0,25
0,20
0,15
0,10
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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. 17/2017), 7. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/2015) in Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 48/2016), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v zasebne vodovode (lastna
oskrba s pitno vodo), ki ležijo na območju Občine Gorenja vas - Poljane, kjer oskrba
s pitno vodo ni zagotovljena z javnim vodovodnim omrežjem.
Sredstva javnega razpisa so namenjena za sofinanciranje naslednjih investicij:
• investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah,
• investicije, povezane z gradnjo in obnovo vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
• investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za izboljšanje kakovosti vode.
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi priključki in priključevanjem
objektov na omrežje.
Investicija, ki je predmet sofinanciranja, mora biti zaključena najkasneje do vložitve
zahtevka za izplačilo v tekočem letu. Za zaključek investicije se šteje dokončno
uporabno dovoljenje, če se je investicija izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja in
je ta s predpisi o gradnji objektov potreben, oziroma prenos investicije v obratovanje
(zapisnik o finančnem in kvalitetnem prevzemu objekta).
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do sofinanciranja po tem razpisu so fizične osebe, ki:
• so lastniki zasebnih vodovodov,
• samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo,
• njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
• nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na
poselitvenih območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni predvidena
gradnja javnega vodovoda, ter s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij,
• imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s predpisi zahtevan,
• so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po predpisih o vodah,
• v preteklih štirih letih za isti vodovod niso pridobili subvencije po pravilniku o sofinanciranju
investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
V vlogi upravičenci vrednost investicije dokazujejo z računi, ki niso starejši od 2 let
od oddaje vloge.
Za posamezni projekt investicije v zasebni vodovod, ki še ni bil sofinanciran z javnimi
sredstvi, se lahko upravičenci prijavijo le enkrat.
Zasebni vodovodi, ki so bili sofinancirani z javnimi sredstvi v obdobju od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2015, niso upravičeni do sofinanciranja investicij po tem pravilniku do
31. 12. 2019.
3. VIŠINA SREDSTEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA
Višina proračunskih sredstev je določena v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2018 in znaša 10.000 evrov.
Občina Gorenja vas - Poljane bo posamezni projekt investicije na zasebnem vodovodu
sofinancirala v višini 25 % zaključne vrednosti investicije brez DDV, kot bo dokazana
z originalnimi računi, vendar ne več kot 10.000 evrov brez DDV na investicijo.
4. PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
Prijava na javni razpis mora biti pisna in podana na obrazcu: Vloga za sofinanciranje
investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas -Poljane za leto 2018.
Vlagatelje v postopku dodelitve sredstev lahko zastopa pooblaščenec vlagateljev ali
upravljavec, kadar je po predpisih o vodah obvezen. Pooblaščenec pooblaščenost
za zastopanje dokazuje s pooblastilom lastnikov vodovoda, upravljavec pa lahko
tudi s pogodbo o upravljanju.
Vlogi morajo biti priložene naslednje priloge:
• Priloga 1: Opis obstoječega stanja vodovoda
• Priloga 2: Opis izvedene investicije, ki je predmet vloge: poročilo o izvedeni investiciji
in dokazila o zaključku investicije
• Priloga 3: Dokazila o višini investicije
• Priloga 4: Kopija vodnega dovoljenja za vodni vir
• Priloga 5: Kopija sklenjene pogodbe o upravljanju vodovodnega sistema
• Priloga 6: Parafiran vzorec pogodbe
• Priloga 7: Izjava o lastništvu vodovoda
• Priloga 8: Izjava, da v preteklih štirih letih (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015) za zasebni
vodovod niso pridobili nobenih javnih sredstev
• Priloga 9: Pooblastilo
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5. ROK ZA PRIJAVO
Rok za vložitev prijav se prične naslednji dan po objavi javnega razpisa na spletni
strani Občine Gorenja vas - Poljane (http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razp
isi&stran=Razpisi in objave) in je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do
17. 9. 2018 do 12. ure.
Vlagatelji morajo vlogo poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gorenja vas -Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali pa jo osebno oddati v sprejemni pisarni
Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas. Na hrbtni strani
ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja na sprednji strani ovojnice, in sicer: »NE ODPIRAJ! – JAVNI RAZPIS –
SOFINANCIRANJE ZASEBNIH VODOVODOV 2018«.
6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG
Odpiranje prispelih vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine
Gorenja vas - Poljane. Odpiranje vlog bo potekalo enkrat mesečno, po vrstnem redu
prispelih prijav do porabe sredstev. Odpiranje vlog ni javno.
Če ni v tem razpisu ali področnih predpisih določeno drugače, se za postopek
uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/2006-UPB2, s spremembami).
Vloge, ki bodo prispele po 17. 9. 2018 ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih
pogojev, bodo s sklepom zavržene.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo najkasneje v treh dneh po odpiranju posamezne
prijave pozvani na dopolnitev. Če vloga v postavljenem roku ne bo dopolnjena ali bo
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena.
Upravičencem se bodo sredstva dodeljevala glede na vrstni red prispelih popolnih
vlog. O dodelitvi sredstev posameznim upravičencem bo odločila občinska uprava z
odločbo. V odločbi bosta navedena odobrena delež in znesek sofinanciranja. Znesek
se določi glede na vrednost investicije brez DDV in delež sofinanciranja oz. zgornjo
vrednost sofinanciranja po tem razpisu.
Po dokončnosti odločbe bo s posameznimi upravičenci sklenjena pogodba o
sofinanciranju. Vzorec pogodbe je priloga te razpisne dokumentacije.
Upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa in se jim sredstva
glede na vrstni red prispelih popolnih vlog zaradi izčrpanih razpoložljivih sredstev
javnega razpisa tekočega leta ne dodelijo, se sredstva dodelijo iz sredstev proračuna
prihodnjega leta – vendar le do zneska vsakokrat razpoložljivih sredstev na proračunski
postavki, namenjeni financiranju zasebnih vodovodov, po vsakokratno sprejetem
načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna posameznega leta.
7. NAČIN IZPLAČILA SREDSTEV
Izplačilo odobrenih sredstev bo izvedeno po podpisu pogodbe. Če upravičenec k podpisu
pogodbe ne pristopi v 15 dneh po prejemu pogodbe, se mu sredstva ne izplačajo.
Odobrena sredstva iz proračuna za leto 2018 bodo nakazana upravičencem do 31.
decembra 2018, odobrena sredstva iz proračuna za leto 2019 pa do 30. marca 2019.
Namensko porabljena sredstva bo nadzorovala občinska uprava, ki bo preverjala
ustreznost porabe odobrenih sredstev. Če se kasneje ugotovi, da so bila sredstva
odobrena in izplačana na podlagi neresničnih podatkov, je upravičenec dolžan
izplačana sredstva vrniti v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane (http://www.obcina-gvp.si/?lang=&o
ption=razpisi&stran=Razpisi in objave) in na razpolago v sprejemni pisarni Občine
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, vsak delovni dan med 7.30
in 15.00, ob sredah med 7.30 in 17.00, ob petkih pa med 7.30 in 12.00.
9. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas -Poljane, tel. št.
04/51-83-122 (Kristina Knific), ali po elektronski pošti kristina.knific@obcina-gvp.si.
Gorenja vas, 5. 7. 2018		
				

Občina Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež, župan

Selitev lekarne v Gorenji vasi

V nove prostore v začetku prihodnjega leta
Gorenjske lekarne, ki imajo zdaj prostore v prvem nadstropju zdravstvene postaje
v Gorenji vasi, se bodo preselile v pritličje, kjer bo enostaven dostop s parkirišča.
Z deli bodo začeli septembra, v nove prostore pa se bodo predvidoma preselili
v začetku prihodnjega leta.

Prednosti:
lekarniški robot in izboljšan dostop

Čeprav nova lekarna po kvadraturi ne bo
bistveno drugačna od obstoječe, celo malo
manjša, pa bo ena največjih prednosti ta, da
bo v pritličju in bo vhod vanjo enostaven, neposredno s parkirišča, kar bo olajšalo dostopnost
tudi za gibalno ovirane in mamice z vozički.
Kot je povedala Romana Rakovec, direktorica
Gorenjskih lekarn, bo lekarna povsem nova in
opremljena v skladu s trenutnimi smernicami
in razpoložljivimi informacijskimi rešitvami,
kot so lekarniški robot, sistem za elektronsko
označevanje cen, elektronsko spremljanje
temperature in vlage v hladilnikih in prostorih s
centralnim nadzorom ... Pojasnila je tudi vlogo
lekarniškega robota, ki je v bistvu lekarniška
oprema, ki omogoča skladiščenje zdravil in
prinašanje le-teh na izdajno mesto. Zdravila bo
strankam še vedno izdajal izključno farmacevt
na izdajnem pultu, ki bo tako lahko več časa namenil svetovanju oziroma pogovoru. V ozadju
pa bo robot tudi samodejno pospravljal zdravila
in jih skladiščil v svoji komori, samodejno pripravil inventuro ali različne izpise zdravil, ki se v
njem nahajajo, npr. po rokih uporabnosti.

svetovalne storitve, ki so namenjene pravilni,
varni in racionalni uporabi zdravil (Osebna
kartica zdravil in Pregled uporabe zdravil),«
je dejala Rakovčeva. Poleg tega v lekarni v
sodelovanju s splošnimi zdravniki izvajajo

še farmakoterapijske preglede v ambulantah
farmacevta svetovalca, kamor bolnike napotijo
zdravniki. Ta storitev je po besedah sogovornice
namenjena optimizaciji zdravljenja z zdravili
in predvsem tistim bolnikom, ki imajo težave
zaradi jemanja zdravil, ali tistim, ki prejemajo
zelo veliko število zdravil.
Dosedanjo lekarno krasi približno 300 let
staro lekarniško pohištvo, ki ga bodo predali
Loškemu muzeju in bodo skupaj z njimi organizirali lekarniško muzejsko zbirko, ki je
na Gorenjskem še ni. V času gradnje prizidka
in urejanja nove lekarne bo obstoječa lekarna
obratovala nemoteno.
Tina Dolenc

Nepovratna sredstva
za energetsko obnovo POŠ Sovodenj
Občina Gorenja vas - Poljane je konec junija
pridobila sklep Ministrstva za infrastrukturo RS
o odobritvi nepovratnih sredstev za energetsko
sanacijo Podružnične šole Sovodenj v višini
156.966,90 evra, kar predstavlja 40 odstotkov
upravičenih stroškov investicije, ki v delu energetske obnove skupno znašajo 392.417,35
evra. Z navedeno investicijo je občina letos aprila
uspešno kandidirala na razpis za nepovratna
sredstva za povečanje učinkovitosti rabe energije
v javnem sektorju.
Investicija obsega energetsko sanacijo objekta, ki vključuje prenovo fasade in oken ter strešne

kritine in menjavo energenta, saj bo namesto
peči na kurilno olje vgrajena sodobna toplotna
črpalka zrak/voda. V okviru prenove objekta bo
izvedena tudi sanacija strojnih in elektroinštalacij
s sanacijo centralne kuhinje in vseh sanitarij –
objekt je bil namreč grajen v letu 1938, zato je
poleg energetske sanacije potrebno izvesti tudi
investicijska vzdrževalna dela. Skupna vrednost
projekta zato znaša dobrih 500.000 evrov brez
DDV, dela pa se bodo začela po izbiri izvajalca
del, predvidoma v maju 2019, zaključena pa
bodo v letu 2020.
Občinska uprava
Foto: arhiv občine

Računalniški izris nove lekarne
Trenutno je objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca gradbenih in obrtniških del. Če ne bo
zapletov, bodo pogodbo z izbranim izvajalcem
podpisali zadnje dni v avgustu. Ta ima nato štiri
mesece časa za dokončanje del, sledi še oprema
in selitev lekarne v začetku prihodnjega leta.

Poletni delovni čas lekarne
Lekarna Gorenja vas bo tudi letošnje poletje
delala po poletnem odpiralnem času. Tako bo
od 9. julija do 31. avgusta odprta le v enem
turnusu, in sicer od ponedeljka do petka med 8.
in 16. uro. Izven odpiralnega časa je najbližja
Lekarna Škofja Loka, ki je odprta od ponedeljka
do petka od 7. do 19.30, ob sobotah med 7. in
13. uro ter ob nedeljah in praznikih med 9. in
17. (dežurna lekarna). 24-urna lekarna pa je
Lekarna Kranj, ki jo najdete na Bleiweisovi 8.

Intenzivno razvijajo lekarniške storitve
in preglede

»Vse te rešitve predstavljajo veliko pomoč
farmacevtskemu strokovnemu kadru, ki se bo
tako lahko več in bolje posvečal uporabnikom
lekarniških storitev. V lekarnah namreč v zadnjem obdobju intenzivno razvijamo različne

Za energetsko sanacijo sovodenjske šole bo država prispevala nekaj manj kot 160 tisočakov,
kar je 40 odstotkov vrednosti investicije.
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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 2018 (Uradni list RS, št. 77/2017) in Pravilnika o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 121/2003, 23/2011,
22/2013 in 43/2018, Pravilnik) objavljamo

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih občinskih sredstev v skupni
višini 15.000 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo
čiščenja do 50 PE (v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih
Občine Gorenja vas - Poljane.
2. SPLOŠNA DOLOČILA:
Do subvencije za izgradnjo MKČN je upravičena fizična oseba, ki je lastnik ali
solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Gorenja vas - Poljane
in ima stalno prebivališče v tej stanovanjski stavbi, stavba pa stoji na območju
občine, kjer po državnem predpisu in po občinskem operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ni predvidena izgradnja javne
kanalizacije. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev samo enkrat (prva
vgradnja).
Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji
stanovanjske stavbe, ki se nahaja na območjih, za katere je po državnem in
po občinskem po občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje
komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi. Do sredstev tudi
niso upravičene pravne osebe.
Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe v območju, kjer
že obstaja javna kanalizacija ali je predvidena izgradnja javne kanalizacije, ni
tehnično možno ali je ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski
sistem, strokovna služba Občine Gorenja vas - Poljane lahko odobri subvencijo
po tem pravilniku.
Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem
redu prispetja. Sredstva se dodelijo izključno upravičencem, ki izpolnjujejo
zahteve iz tega javnega razpisa.
Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen v pravilniku
oz. zakonodaji, ki ureja dotično področje.
3. VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA VGRADNJO MKČN:
Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene
MKČN, in sicer največ v višini do 150 evrov na PE (PE – enota zmogljivosti
čiščenja MKČN) in največ 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi
popusti in rabati) oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za
leto 2018.
Če je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna sredstva
posameznemu upravičencu dodelijo po lastniškem deležu oziroma dogovoru
med upravičenci (solastniki MKČN).
3. POGOJI:
Vloga mora poleg pogojev v četrtem členu zadostiti še naslednjim pogojem:
a. Upravičenec mora biti lastnik MKČN.
b. Objekt, iz katerega komunalne odpadne vode se čistijo v MKČN, mora biti
zgrajen skladno s predpisi za gradnjo objektov.
c. Sofinancira se zgolj prva oprema objekta z MKČN in MKČN, ki še ni bila
sofinancirana z javnimi sredstvi.
d. MKČN mora biti zgrajena in v funkciji obratovanja z vsaj 50-odstotno
obremenitvijo (za en populacijski ekvivalent se šteje 1 prebivalec s stalnim
prebivališčem) glede na največjo nazivno zmogljivost čiščenja MKČN.
e. MKČN mora imeti določenega upravljavca.
f. MKČN mora izkazovati obratovanje, skladno z zahtevami predpisov, kar se
dokazuje s poročilom o pregledu, ki ne sme biti starejše od dveh let in ga je
izdelal izvajalec javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih
odpadnih voda.
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g. MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
4. VLOGA:
Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in s podpisom vlagatelja
(upravičenca ali njegovega pooblaščenca).
Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
(1) dokazilo o lastništvu MKČN – račun,
(2) gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967,
(3) poročilo o pregledu MKČN, ki ga izdela pristojni izvajalec javne službe,
(4) parafiran vzorec pogodbe,
(5) pogodba o upravljanju,
(6) izjava o lastništvu, podatkih in o sofinanciranju MKČN,
(7) pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec,
(8) pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb.
Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 17. 9. 2018 do 12. ure.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
prednji strani (levi spodnji del) označen z napisom »NE ODPIRAJ – razpis
MKČN 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov
vlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega
razpisa.
5. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 17. 9. 2018 ob 12. uri.
6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG:
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane.
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih
pogojev, bodo s sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, bo
prosilec pozvan k dopolnitvi. Rok za dopolnitev znaša 15 dni in ga ni mogoče
podaljševati. Če vloga ni pravočasno dopolnjena ali je kljub dopolnitvi še vedno
nepopolna, se s sklepom zavrže.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar največ do
porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev
v tekočem letu, se prenesejo na seznam vlagateljev prihodnjega leta.
Odločitev o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne
naprave v letu 2018 izda župan Občine Gorenja vas - Poljane.
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med
upravičencem in občino. Sredstva se dodeli v 15 dneh po podpisu pogodbe
o dodelitvi nepovratnih sredstev. Če vlagatelj v 8 dneh po prejemu sklepa ne
pristopi k podpisu pogodbe, se mu sredstva ne dodelijo.
7. DODATNE INFORMACIJE:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa do 17. 9. 2018, in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane,
dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane:
http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas Poljane, na tel. št. 04/51-83-122 (Kristina Knific).
Gorenja vas, 5. 7. 2018			
Milan Janez Čadež,
						
župan

Odpadna embalaža

Država mora ukrepati, a k zmanjševanju
odpadkov lahko prispeva vsak posameznik
Zadnje mesece se v medijih vrstijo novice o tem, da na dvoriščih komunalnih
podjetij zastajajo tone nakopičene odpadne embalaže, ker jih za to pristojna
podjetja ne odvažajo več v zadostni meri. Z Občine Gorenja vas - Poljane so
ministrstvo za okolje že povprašali za navodila, a odgovora še niso prejeli.
Slovenska vlada vsako leto s sklepom določi
deleže odpadne embalaže, ki jo mora šest družb
za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti
pri izvajalcih javne službe. Prevzeti morajo
vso ločeno zbrano odpadno embalažo in vso
odpadno embalažo, ki je izločena iz mešanih
komunalnih odpadkov v postopku mehanskobiološke obdelave in je primerna za recikliranje.
Te količine se bistveno razlikujejo od tistih, za
katere podjetja, ki na trg dajo več kot 15 ton
embalaže letno, plačajo ekološko takso, t. i.
embalažnino. Razmere so se začele zapletati, ko
je v začetku leta upravno sodišče odločilo v prid
družbe Interseroh, ki se je pritožila na omenjeno
odločbo vlade o določitvi deležev prevzema
odpadne embalaže. Prevzemati je začela zgolj
količine, za katere je plačana embalažnina.
Prevzeme so kasneje zavrnile še nekatere druge
družbe za ravnanje z odpadki, kar je povzročilo
kopičenje neprevzete odpadne embalaže na
dvoriščih komunalnih podjetij.

Pritiski komunalnih podjetij na državo

Komunalna podjetja so opozarjala državo,
naj čim prej ustrezno ukrepa, sicer se lahko do
konca leta na njihovih dvoriščih nabere 40.000
ton odpadne embalaže in odpadnih sveč, Sloveniji pa bi grozil neapeljski scenarij izpred
let. Podjetja so se tudi združila v Združenje
centrov za ravnanje z odpadki Slovenije in so
od ministrstva za okolje zahtevali, da ustrezno
uredi razmere in se z njihovih dvorišč nemudoma odstrani nakopičena odpadna embalaža.
Zmanjkovati jim je namreč začelo površin, na
katerih bi lahko embalažo shranjevali na način,
ki bi varoval pred izbruhi večjih požarov.
Ministrstvo za okolje je konec junija spremenilo okoljevarstvena dovoljenja družbam
za ravnanje z odpadno embalažo, za bolj
dolgoročno zagotovitev učinkovitejšega sistema
ravnanja z embalažo in odpadno embalažo pa
bodo potrebne spremembe določb na ravni zakona o varstvu okolja. Predlog novega zakona
ministrstvo pripravlja, v ponovni javni obrav-

navi pa bo predvidoma konec tega leta.

Občani učinkoviti pri ločenem zbiranju
odpadkov

O razmerah smo povprašali tudi Kristino
Knific, na občini pristojno za varstvo okolja
in odpadke, ki je povedala, da bo komunalno
podjetje, ki skrbi za odvoz odpadne embalaže
v Občini Gorenja vas - Poljane, tudi v prihodnje po razporedu opravljalo svojo dejavnost.
O vsem pomembnem v zvezi s tem pa bodo
občane pravočasno obvestili prek sredstev
javnega obveščanja.
V občini je bilo sicer lani zbrane 42 ton
papirnate, 28 ton plastične in 255 ton mešane
embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih

materialov. Poleg tega je bilo zbrane še 120 ton
steklene in 17 kilogramov nevarne embalaže
ter približno 9 ton odpadnih nagrobnih sveč.
Čeprav je pomembno pravilno ločevanje odpadkov, pa je ključnega pomena zmanjševanje nastanka odpadkov. Tako lahko vsak posameznik
presodi, kaj bi še lahko storil za to, da bi v
gospodinjstvih nastajalo manj odpadkov. Veliko
je mogoče storiti z gospodarnim odločanjem pri
nakupih, z oskrbo z lokalno pridelano hrano, ki
pogosto ne potrebuje plastične embalaže, z uporabo povratne embalaže, pitjem vode iz pipe ali
‘flašk’ za večkratno uporabo namesto kupovanja
ustekleničene vode, nakupom kakovostnejših
izdelkov z daljšo življenjsko dobo, ponovno
rabo še uporabnih predmetov …
Ko smeti odpeljejo z našega praga, še ne
pomeni, da te kar izginejo. Z odgovornim
ravnanjem si (še naprej) prizadevajmo, da bi
čim manj obremenjevali naš planet. Širimo zavest tudi med tiste, ki še ne delujejo tako.
Tina Dolenc

Modre cone na Poljanski cesti v Gorenji vasi
V začetku julija so bila
izvedena parkirišča modre
cone na Poljanski cesti v
Gorenji vasi. Ureditev je
zajemala barvanje talnih
oznak in postavitev prometnih znakov. Tako je
označenih 10 parkirnih
mest za kratkotrajno
parkiranje. Za parkiranje
na parkirišču je potrebno
obvezno označiti čas prihoda s parkirno uro ali na
kakšen drug način, da je
ura prihoda jasno razvidna.
Parkiranje izven termina,
določenega za kratkotrajno
parkiranje, je dovoljeno.
Parkirne ure dobite v preddverju prostorov Občine
Gorenja vas - Poljane v
Sokolskem domu.
Boštjan Kočar,
Občina GVP

Opravljamo vse
storitve v zvezi
s sadjarstvom v
vaših sadnih vrtovih.

SADJARSKE STORITVE,
Borut Ušeničnik, s. p.
Vinharje 4, Poljane nad Škofjo Loko
Telefon:
(04) 518 07 80, 041 377 430
e - naslov:
borut@sonaravno-sadjarstvo.si;
spletna stran:
www.sonaravno-sadjarstvo.si.
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Volitve

Rezultati volitev v državni zbor

V prejšnji številki smo na kratko povzeli rezultate predčasnih volitev v državni zbor, ki so bile 3. junija letos. Tokrat
podrobneje predstavljamo rezultate glasovanja po voliščih v naši občini.
Tabela 1: Udeležba po posameznih voliščih

Tabela 3: Volilni okraj Škofja Loka II
Lista
Kandidat/ka Št. glasov Odstotek
SDS
Žan Mahnič
3.252
35,21 %
LMŠ
Davorin Stanonik 1.199
12,98 %
NSi
Mihael Prevc 1.117
12,09 %
LEVICA
Blaž Vrhunc
690
7,47 %
SMC
Janez Demšar 530
5,74 %
SD
Jože Prezl
520
5,63 %
SLS
Matej Šubic
514
5,57 %
STRANKA AB
Maja Atanasova 300
3,25 %
SNS
Rado Jurca
245
2,65 %
DeSUS
Jože Petrovčič 212
2,30 %
PIRATI
Emilija Trbič
184
1,99 %
DD
Zvezdana Stojaković 104
1,13 %
ZELENI
Rok Frelih
80
0,87 %
LNBP
Aleš Šeligo
66
0,71 %
Zsi
Mirko Gašparić 65
0,70 %
ZD
Mito Tušar
45
0,49 %
GSN
Božena Starman 39
0,42 %
GAS
Hinko Debelak
22
0,24 %
SOLIDARNOST Andrej Steklasa 18
0,19 %
ZDRUŽENA LEVICA Špela Vidervol
17
0,18 %
SSN
Franci Magajne 11
0,12 %
SPS
Tina Sekelez
6
0,06 %

Sokolski dom Gorenja vas

VOLIŠČE

Volilnih upravičencev

Volilo

Neveljavnih

Veljavni glasovi

241

154

0

154

1.187

682

11

671

Gasilski dom Hotavlje

618

377

8

369

OŠ Leskovica

254

150

0

150

OŠ Javorje

491

311

3

308

Kulturni dom Lučine

412

262

3

259

Gasilski dom Trebija

438

257

7

250

Rudnik Žirovski Vrh – Todraž

87

58

1

57

1.371

848

9

839

Dolenje Brdo

139

102

1

101

Malenski Vrh

66

38

0

38

Kulturna dvorana Sovodenj

474

257

1

256

5.778

3.496

44

3.452
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Slovenija
(v %)

VOLIŠČA
Stranka 		
Andrej Čuš in Zeleni Slovenije
6
6
5
2
1
2
3
0
3
2
0
2
32
DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
5
19
1
2
1
3
3
2
9
3
0
7
55
DD – Dobra država
2
13
6
2
3
3
9
0
2
1
0
11
52
GAS – Gospodarsko aktivna stranka
0
2
1
0
0
1
2
0
0
1
0
0
7
ZSi – Gibanje Zedinjena Slovenija
1
7
2
1
0
1
3
0
3
0
1
0
19
GSN – Gibanje skupaj naprej
0
2
2
1
0
2
2
0
1
0
0
0
10
Kangler & Primc – Združena desnica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Levica
3
39
20
4
4
3
13
3
47
1
1
8
146
LMŠ – Lista Marjana Šarca
19
108
57
29
33
35
44
14 123 13
2
33
510
LNBP – Lista novinarja Bojana Požarja
0
5
4
1
0
0
0
0
9
0
0
4
23
Naprej Slovenija
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NSi – Nova Slovenija krščanski demokrati
24
73
33
16
42
30
19
6
125
7
2
31
408
Piratska stranka Slovenije
2
17
4
5
5
3
8
1
17
2
0
3
67
ReSET – Rešimo Slovenije elite in tajkunov 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SDS – Slovenska demokratska stranka
77
225 175
49
170 139
91
27 341 55
24
84
1457
SLS – Slovenska ljudska stranka
5
27
11
12
21
15
6
1
18
8
0
18
142
SNS – Slovenska nacionalna stranka
2
9
9
8
5
10
4
0
22
3
1
12
85
SMC – Stranka modernega centra
1
49
9
2
10
7
16
1
53
1
4
17
170
SPS – Socialistična partija Slovenije
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
SD – Socialni demokrati
3
28
10
9
2
4
13
1
35
3
1
16
125
Solidarnost, za pravično družbo
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
5
SSN – Stranka slovenskega naroda
0
2
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
6
SAB – Stranka Alenke Bratušek
3
32
16
5
8
1
10
1
27
0
1
7
111
Za zdravo družbo
1
5
0
0
3
0
2
0
1
0
0
1
13
Združena levica in sloga
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
8
														

Gorenja vas Poljane (v %)

Seštevki

V tabelah je prikazano, kolikšna je bila udeležba
po posameznih voliščih v občini, ki jih je 12 (Tabela
1), koliko glasov in kateri stranki oziroma listi ste
oddali glas (Tabela 2) ter še (primerjalno), kako
smo volili v volilnem okraju Škofja Loka II (Tabela 3). Iz tega okraja smo izvolili poslanca Žana
Mahniča (SDS).
P. N.

Kulturni dom
Poljane

Stara Oselica

GD Trebija

Kulturni dom
Lučine

OŠ Javorje

OŠ Leskovica

GD Hotavlje

Loka I in Škofja Loka II, je glasovalo 116.553
volivcev, udeležba je bila 55,84-odstotna; v
volilnem okraju Škofja Loka I je bila udeležba
58,70-odstotna, v volilnem okraju Škofja Loka
II, kamor spada tudi naša občina, pa 60,64odstotna. V naši občini je volilno pravico izkoristilo 60,5 odstotka volivcev (3.496).

Kulturna dvorana
Sovodenj

Skupaj:

Malenski Vrh

Kulturni dom Poljane

Dolenje Brdo

Stara Oselica

Sokolski dom
Gorenja vas

Tabela 2: Izidi
glasovanja po
posameznih voliščih

Rudnik Žirovski
Vrh – Todraž

Vseh volivcev v državi, ki so letos glasovali,
je bilo skupaj 901.512. Volilna udeležba je
bila 52,64-odstotna. V volilni enoti 1 (Kranj),
ki jo sestavlja 11 volilnih okrajev, tudi Škofja

0,93

1,09

1,59
1,51
0,20
0,55
0,29
0
4,23
14,77
0,67
0
11,82
1,94
0
42,21
4,11
2,46
4,92
0,03
3,62
0,15
0,17
3,22
0,38
0,23
100 %

4,93
1,52
0,35
0,59
0,49
0,24
9,33
12,60
0,88
0,02
7,16
2,15
0,41
24,92
2,62
4,17
9,75
0,17
9,93
0,25
0,14
5,11
0,62
0,57
100 %

1.457-krat hvala!
Drage občanke in občani Občine Gorenja vas
- Poljane! V svojem imenu in v imenu Slovenske demokratske stranke se iskreno zahvaljujem
vsakemu od vas, ki je v nedeljo, 3. junija 2018,
na predčasnih parlamentarnih volitvah obkrožil
številko 19 in s tem oddal svoj dragocen glas
meni in Slovenski demokratski stranki. Takšnih
vas je bilo kar 1.457 oziroma 42 odstotkov
volivcev v naši občini, kar je 24 odstotkov več
kot na predčasnih volitvah leta 2014. S tem ste
jasno povedali, katero politično stranko vidite
kot tisto, ki lahko Slovenijo spremeni na bolje
za nas vse in odpravi delitve na prvorazredne
in drugorazredne državljane. Tudi zaradi vas
je SDS na volitvah 3. junija zmagala. Takšen
rezultat si sam osebno skupaj z občinskim odborom Slovenske demokratske stranke Gorenja
vas - Poljane razlagam kot priznanje za moje
delo in delo stranke v preteklem mandatu. Moje
glavno vodilo je bilo in bo ostalo delo v korist
lokalnega okolja, kjer sem bil izvoljen – tudi
v naši občini. Na tem mestu bi se posebej rad
zahvalil županu Milanu Čadežu (bil je tudi
vodja mojega volilnega štaba). Brez najinega
odličnega sodelovanja in zavezanosti vam,
drage občanke in občani, da vedno in povsod
delava za dobro naših krajev, zagotovo ne bi
imeli v državnem proračunu zagotovljenih
finančnih sredstev za infrastrukturne in okoljske
projekte, ki bodo izvedeni v naslednjem man-

datu. Tako bom naslednja štiri leta v Državnem
zboru RS največjo pozornost in skrb posvetil
rekonstrukciji cest Gorenja vas–Todraž, Gorenja vas–Hotavlje, Lučine–Suhi Dol in Trebija–
Sovodenj. Želim, da so leta 2022 vsi ti projekti uspešno zaključeni! Prav tako moramo v
naslednjem mandatu uspešno zaključiti okoljski
projekt protipoplavne varnosti Poljan. Kot
poslanec se bom trudil tudi za državno sofinanciranje investicij na področju šolstva, ki jih ima
naša občina v načrtu za prihodnja leta. Svojo
pozornost pa bom prav tako posvečal mladim
in varnosti, kot sem to počel že do zdaj. Če bo
SDS sestavila vlado, si želim, da uresničimo
dane zaveze volivkam in volivcem: 500 evrov
božičnice za upokojence, ki imajo manj kot 500
evrov pokojnine, ukinitev RTV-prispevka za
upokojence, dvig normativnega praga za pavšal
in ukinitev davčnih blagajn, davčne olajšave za
mlade podjetnike in mlade prevzemnike kmetij,
prazna državna stanovanja naj dobijo mladi po
neprofitnih najemninah, kmetom naj se odmeri
katastrski dohodek na izračunanih 40 in ne
100 odstotkov. Skrbeti je potrebno za družini
prijazno politiko in razbremenitev proračunov
posameznikov in družin tako, da vsak na račun
bruto plače dobi višjo neto plačo. Verjamem,
da nam v koaliciji, ki bo zazrta v prihodnost
Slovenije, to lahko uspe. Ob koncu bi se za
hvalil članom OO SDS Gorenja vas - Poljane,

Foto: arhiv Žana Mahniča

Poslanski kotiček

s predsednico Ireno Tavčar na čelu, za podporo
vsa štiri leta in vse izvedene aktivnosti v času
volilne kampanje. Prav posebna zahvala pa gre
Tonetu Debeljaku, vodji terenske kampanje.
Ravno zaradi takšnega načina kampanje, ki
ga je vodila stranka, je bil rezultat zmagovit.
Veliko smo vas obiskali, žal številnih zaradi
omejenega časa nismo mogli. Verjamem, da bo
v naslednjih letih še veliko priložnosti. Hvala
vsem, pa ukop morma držat!
Poslanec Žan Mahnič

Okolica OŠ Ivana Tavčarja

Z novo ureditvijo bodo bolje izkoristili zemljišče

Foto: Bernard Strel

Poleg gradnje gorenjevaške športne dvorane se celostno ureja tudi okolica OŠ
Ivana Tavčarja, za kar so pozimi pridobili novo gradbeno dovoljenje. Tako bo
v največji meri izkoriščen vsak kos zemljišča, ki ga imajo na razpolago.

Za celostno ureditev okolice šole so na občini pozimi pridobili novo gradbeno dovoljenje.
Zunanja ureditev OŠ Ivana Tavčarja tako ob- vas - Poljane vodi projekt izgradnje športne
sega izgradnjo novih pločnikov za varen dostop dvorane, so tudi tukaj, enako kot pri sami
do šole in vrtca, 76 zunanjih parkirišč, prometno športni dvorani, močno omejeni s prostorom,
ureditev dovoznih poti do šole in vrtca, ureditev zato skušajo izkoristiti vsak košček zemljišča,
poti za dostavo hrane in sekancev za ogrevanje, ki ga imajo na razpolago.
ureditev intervencijske poti na vzhodni strani
objekta osnovne šole, obnovo zunanjega igrišča, V optimizacijo brez odvečnih stroškov
Še pravočasno so opazili, da nekatere sprva
ureditev nove meteorne in fekalne kanalizacije,
javne razsvetljave, vodovoda in TKK omrežja. predlagane rešitve niso bile najbolj posrečene,
Kot je dejal Bernard Strel, ki na občini Gorenja zato je vodja gradbišča na svojo iniciativo

naredil skice in ponovno obrnil športno igrišče
v smer, kot je obstoječe. Projektanti so na plan
potegnili stare idejne rešitve, ki so bile opuščene
in jih je bilo treba še dodelati. »Mislim, da smo
v danih pogojih našli najboljše možne rešitve.
Predvsem smo si želeli, da bi pridobili čim več
zunanjih parkirišč, ki jih bo ob večjih dogodkih
še vedno primanjkovalo. Tudi za zunanje igrišče
smo našli ustrezne rešitve za umestitev tribun,
skoka v daljino in steze za tek na 60 metrov.
Zunanje igrišče bo po novem malenkost večje,
kot je bilo predvideno po prvotnem projektu,«
je pojasnil Strel.
Z novim gradbenim dovoljenjem so spremenili večji del elementov zunanje ureditve,
predvsem pa so želeli ustrezno urediti zunanje igrišče, kjer pred tem nista bila ustrezno
umeščena skok v daljino in steza za tek na
60 metrov. »Odločitev za spremembo je bila
pogumno dejanje in tudi uspešno zaključena
v zelo kratkem času, in še to v zimskem obdobju, ko tempo gradnje narekujejo vremenske
razmere. Tako sprememba gradbenega dovoljenja ni bistveno vplivala na terminski potek
gradnje,« je še navedel Strel in dodal, da to ne
bo spremenilo stroškov investicije. Dodatni
stroški so povezani le s spremembo PGD in PZI
projektne dokumentacije in s pridobivanjem
novega gradbenega dovoljenja.
Tina Dolenc
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Cepljenje da ali ne?

Pogled pediatrinje na cepljenje
Nekateri svoje otroke cepijo, ker jih morajo, ker so bili tudi sami cepljeni. Za
druge pa je ta tema lahko tudi kamen spotike, celo naloga, da vsemu svetu dopo
vejo, kako so cepiva škodljiva. Zame kot za pediatrinjo torej dokaj spolzka tla.
Tema je bila zadnji čas, posebno po poskusu sprejetja novel v DZ, zelo aktualna.
Zdaj ni več na prvih straneh, je pa moj vsakdanjik. V tem članku bi tako rada
povedala svoje osebno mnenje in izkušnje s cepljenjem.
Odkar delam v otroškem dispanzerju v
Gorenji vasi in Žireh, zaradi velikega deleža
preventivnih pregledov ne mine dan, da ne bi
cepila. Več cepijo le v ambulanti za popotnike,
ki potujejo po svetu, v nam eksotične dežele.
Ti se želijo zaščititi pred določenimi hudimi
boleznimi, ki so v krajih, kamor potujejo, še
prisotne. Želijo se zaščititi. Danes pa starši
pogosto preko spleta ali znanca, sorodnika
dobijo predvsem vtis in strah, da bo, nasprotno,
njihov otrok, če ga bodo cepili, zbolel.
Sama še izhajam iz generacije, ko smo poznali marsikoga, ki je po določeni otroški bolezni
imel hude posledice. Invalidnost po preboleli
otroški paralizi, slepoto po ošpicah, spomnim se
otroka, ki se je rodil brez rok zaradi rdečk matere
v nosečnosti ... Upokojena priznana pediatrinja je
pogosto spregovorila o tem, s kakšnimi primeri
komplikacij in smrti zaradi otroških bolezni se
je srečevala na kliniki. Ko razmišljam o meni
poznanih primerih hudega poteka bolezni, proti
katerim cepimo, ne morem mimo 36-letnega
fanta, ki je pri 15 letih zbolel za klopnim meningoencefalitisom (KME). Sedaj je hud invalid. Pa
deklice, zdaj najstnice, ki so ji norice zapustile
hudo vnetje jeter. Seveda, cepljenje niti proti
noricam niti proti KME ni obvezno. Večinoma
smo starši prepričani, da je bolje, da otrok te
bolezni čim prej preboli. Hudo pa je, če se
ravno pri tvojem otroku nekaj zakomplicira ali
pa celo umre. Po drugi strani pa – kaj, če je moj
otrok eden izmed tistih, pri katerem pride do
komplikacij po cepljenju? Te so možne, stroka
to prizna, a na srečo so izjemno redke.

Moje izkušnje
glede komplikacij po cepljenju

Danes se veliko bolezni in težav otrok pripi
suje cepivu. Na primer: atopični dermatitis se
običajno začenja po tretjem mesecu starosti,
torej po prvem cepljenju, a pojavi se tudi pri
otrocih, ki jih starši ne pustijo cepiti oziroma
cepljenje preložimo. Običajno je vsaj eden od
staršev nagnjen k alergiji. Pred kratkim mi je
mati pri naslednjem pregledu povedala, da se
je po cepljenju pri dečku začel dermatitis. Ko
sem šla gledat nazaj v karton, sem imela že
od prejšnjega pregleda zapisano, da ima po
koži spremembe, značilne za to obolenje. Ali
pa primer, ko mati ne cepi sorojenca, ker ima
prvi otrok razvojno motnjo. Pove, da ga je po
prvem cepljenju prinesla domov in je bil ves
mlahav, prej je že sedel (pri treh mesecih?),
tisti dan pa ne več, da je kar »lezel skupaj«.
Vsako cepljenje, tako kot vsako zdravilo, lahko
povzroča določene prehodne težave, običajno
je slabo počutje, lahko se pojavijo slabost,
razdražljivost, vročina. Seveda se tak otrok
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po cepljenju ne bo obnašal normalno. Pri tem
dečku so bile kasneje potrjene anatomske spremembe na možganih, prisotne že od rojstva.
Pri svojem delu slišim veliko zgodb, a v vseh
letih, ko delam kot pediatrinja, se nihče od otrok,
ki sem jih cepila, ni vrnil s hujšo težavo, za katero
bi mi starši rekli, da se je pojavila po cepljenju.
Pogoste so lahko tudi večje lokalne reakcije,
posebno po cepljenju pri letu in pol. Do zdaj se
spomnim enega primera, da je po cepljenju proti
ošpicam, mumpsu in rdečkam po enem tednu
otrok dobil vročinske krče. Ti nastanejo zaradi
nenadnega hitrega dviga temperature, izgledajo
hudo, a ne puščajo nobenih posledic. Seveda pa
bi bilo prav, da se vsaka težava, ki bi se lahko
pripisala cepljenju in ki bi bila lahko posledica
cepljenja, bolj natančno razišče, ovrednoti. In če
res pride zaradi cepljenja do neke trajne okvare
zdravja otroka, da se to prizna tudi odškodninsko.
Starši mi ob pogovorih pogosto potožijo, da so se
ob svojih dvomih pogosto počutili nerazumljeni,
zavrnjeni.

Kdo naj vloži predlog o opustitvi cepljenja?

Predlog o opustitvi cepljenja (t. i. POC) je
predlog, ki je v prvi vrsti namenjen cepitelju, torej
zdravniku, ki meni, da zaradi zdravstvenih razlogov
obstaja pri obvezniku trajna kontraindikacija za
cepljenje. Ta poda predlog skupini strokovnjakov
(pediater infektolog, alergolog in epidemiolog),
imenovani pri Ministrstvu za zdravstvo. Če so
izčrpane tudi druge možnosti za izvedbo cepljenja
(cepljenje z drugim tipom cepiva, cepljenje pod
nadzorom), se izda pisno potrdilo o trajni kontraindikaciji. Pri tem gre večinoma za alergijo
na cepivo, resen stranski učinek po predhodnem
odmerku istega cepiva ali pa pri otroku obstajajo
bolezni ali stanja, ki so nezdružljiva s cepljenjem
(motnje imunskega sistema).
Tudi starši imajo možnost, da sami vložijo ta
predlog. Obstajajo celo navodila, kako napisati v
tem predlogu čim več, navesti vse možne bolezni
v bližnjem in daljnem sorodstvu, tako da dejansko
bralec dobi vtis, da je za vse bolezni tega sveta
krivo cepljenje ... Najbrž tudi z namenom, da tega
predloga zaradi obsežnosti nihče ne prebere.
Po predlagani noveli naj bi bil edini pristojni
za vložitev predloga zdravnik in ne starši.
Menim, da je bolj prav tako, a zdravnik mora
biti pripravljen, da posluša in poskuša razumeti
dileme staršev, in tako včasih tudi na njihovo željo
vloži ta predlog, če obstaja možnost povezave
med nekim stanjem oziroma obolenjem pri otroku
in cepljenjem in ne le naravnanost staršev proti
cepljenju samem.

Vrtec in cepljenje

Najbolj pa je javnost buril predlog o tem,
da se necepljenim otrokom, ki nimajo trajnih

kontraindikacij, ne dovoli vpisati v javni vrtec.
Gre za omejevanje pravic, veliko krivico? Kaj pa
otroci, ki ne smejo biti cepljeni in so zaradi možnih
epidemij bolj ogroženi? A teh je dejansko malo.
Več je tistih, ki so bili cepljeni, a niso odgovorili
z zadostnim nivojem zaščitnih protiteles, pa lahko
torej kljub temu da so cepljeni, zbolijo, če se v
določenem okolju spet pojavi bolezen. Bolezen
pa se širi, če precepljenost v določeni populaciji
pade pod kritično mejo. Govorimo o kolektivni
imunosti. Pri nas je veliko cepljenj v otroštvu obveznih, strokovnjaki so v naših pogojih prepričani,
da bi precepljenost drastično padla, če bi bilo cep
ljenje prostovoljno, in da bi bilo potrebnih nekaj
smrti otrok, da bi precepljenost zopet porasla. V
zahodnih državah je cepljenje marsikje prostovoljno, a imajo kljub temu visoko precepljenost.
Amerika, tako prepoznana po demokratičnosti,
necepljenim povsod postavlja omejitve. Poznam
študenta, ki odhaja tja na študijsko izmenjavo in
je dobil pisna navodila, da mora pred odhodom
preveriti, ali je cepljen proti določenim boleznim,
če ni, mora to opraviti doma z nižjimi stroški ali
pri njih, kjer bodo seveda zaračunali več. Če ne
bo cepljen, nima vstopa na fakulteto.

Prijavljanje necepljenih

Zadnji predlog nesprejete novele se je nanašal
na prijavljanje otrok, pri katerih starši odlašajo s
cepljenjem. Sem jaz kot osebna zdravnica, ki ves
čas gradim zaupljiv odnos s starši in otrokom,
pristojna, da jih prijavljam? Moja naloga je
pregledati otroka, če je zdrav, da ga lahko cepim,
ugotoviti kontraindikacije, se s starši pogovoriti
in ga cepiti, ker zaupam cepivu in ker vem, zakaj
ga cepim. Sama trdim, da so otroci, ki jih starši
ne cepijo, marsikdaj bolj ogroženi. Zakaj? Starši
otrok pogosto rajši ne pripeljejo na sistematski
pregled ali na pregled, ko zbolijo, ker se bojijo,
da se bomo spet pogovarjali o cepljenju. Ali
pa jih rajši peljejo v dežurno ambulanto. V
Sloveniji naj bi že v letošnjem letu vpeljali t.
i. ERCO (Evropski register cepljenih oseb), s
pomočjo katerega bi se podatki o precepljenosti
avtomatsko prenašali na pristojno institucijo,
ki bi potem povabila starše na svetovanje.
Mogoče bi tako razrešili tudi kakšno vprašanje,
na katerega ob pomanjkanju časa v ambulanti ne
moremo odgovoriti.

Za konec

Veliko misli se mi je utrnilo ob pisanju tega
članka. Sama sem se cepila, dala sem cepiti
svoje otroke, tudi proti KME; ko so postali
polnoletni, pred odhodom v tujino, so se šli tudi
sami cepit. Brez zapletov. Sem za zdrav način
življenja, zdravo prehrano, za zdrava načela
sobivanja z naravo. Pri tem pa ne izključujem
cepljenja.
Upam le, da v vseh letih, ko bom še cepila,
nobeden od zaupanih mi otrok ne bo resno
zbolel ali celo umrl zaradi bolezni, ki jih lahko
preprečimo s cepljenjem. Želim pa si, da tudi
v prihodnje med njimi ne bo otroka s hudim
stranskim učinkom po cepljenju.
Ida Rus, dr. med., specialistka pediatrije

Meddruštveno srečanje diabetikov

Gorenjski diabetiki na obisku v Poljanah

Foto: arhiv DD Škofja Loka

Društvo diabetikov Škofja Loka je v soboto, 23. junija, organiziralo meddruštveni
pohod v okolico Poljan in Gorenje vasi. Sveže sobotno jutro je bilo prav pri
merno za druženje in pohod, ki smo ga začeli pred podjetjem Polycom v Dobju
pri Poljanah.

Gorenjski diabetiki smo na meddruštvenem srečanju spoznavali Poljane. Obisk smo začeli z
ogledom pametne tovarne Polycom.
Najprej smo si ogledali pred nedavnim v vsakem drugem avtomobilu na svetu vsaj en
odprto tovarno in najnovejše procese predelave njihov izdelek.
plastike in izdelave orodij. Delujejo predvsem
Po ogledu nas je pot vodila do Poljan,
na področju avtomobilske industrije, saj je že kjer smo ob Šubičevi hiši dobili nekaj razlag

Tradicionalne poletne prireditve vabijo
Od 27. do 29. julija Praznik žetve na Žirovskem Vrhu

V petek, 27. julija, začnejo z igro Pri sosedovih imajo ter nadaljujejo z veselico z ansamblom
Biseri. Velik poudarek bo letos na nastopu gostujoče folklorne skupine iz Vranja (Srbija), kjer je
lani gostovala folklorna skupina, letos pa obisk vračajo ravno v času Praznika žetve. Tako bodo v
kulturnem programu večera nastopili vse tri dni. Njihove točke so zelo atraktivne, predstavljajo svoje
tradicionalne plese, ki so zelo akrobatsko obarvani.
V soboto, 28. julija, bo dogajanje zelo podobno petkovemu, le da bodo oder za ples razgreli
člani skupine Gadi.
V nedeljo, 29. julija, se letos posvečajo srečanju ljudskih godcev in pevcev. Ti se bodo v kulturnem programu prireditve predstavili že v dopoldanskem času, vse skupaj pa se bo nadaljevalo še
popoldne, ko bodo zopet zapeli cepi in se bo slišalo brušenje srpov. Dogajanje bo popestril kulturni
program sekcij društva in gostujočih skupin.
V času Praznika žetve (petek zvečer) pa se bo letos zopet zgodil dogodek Gozdna zvočna kopel, ki
ga organizira Irma Dolinar – Sevilla iz Žirov. Druženje bo potekalo na gozdni jasi sredi gozda Zala.

o slikarjih Šubic iz Poljan in zanimivih prireditvah, ki jih pripravljajo v tej hiši kulture.
Nadaljevali smo do središča Poljan, kjer smo
si ogledali fresko Iveta Šubica, nato pa malce v
breg do Kosma, kjer nam je prijazna gospodinja
Bernarda povedala kar precej podatkov o rodbini Tavčar – nekaj iz življenja Ivana Tavčarja,
ki se ja tam rodil, in o dvorcu na Visokem.
Peš smo se vrnili do Dobja, kje smo se po
lepi gozdni poti sprehodili do cerkve sv. Križa
nad Srednjo vasjo. Ogledali smo si njeno pred
kratkim obnovljeno notranjost, zgodovino
cerkve pa nam je predstavil Štefan Inglič; priden
čebelar nam je ponudil medico – letos smo 20.
maja praznovali svetovni dan čebel.
Gorenjska društva diabetikov vsako leto
pripravijo to obliko druženja – DD Tržič, Kranj,
Jesenice, Kamnik, Domžale in Škofja Loka,
vsako v svojem kraju. Vedno imamo ogled
kulturne zanimivosti, krajši pohod, predvsem
pa je poudarek na medsebojnem spoznavanju
in druženju diabetikov in njihovih svojcev.
Letošnji pohod smo zaključili v gostišču Petra,
kjer smo bili deležni okusnega kosila v prijetno
hladni jedilnici. Pohoda se je udeležilo več kot
80 obiskovalcev iz vseh gorenjskih društev.
Bernarda Lukančič

Obiskal nas je čebelar

Letos smo prvič praznovali svetovni dan
čebel, ki so ga na predlog slovenskih čebelarjev
razglasili Združeni narodi v upanju, da se zaščiti
čebelo opraševalko, od katere je odvisna
tretjina svetovne pridelave hrane.

5. avgusta na 48. Dan oglarjev

Turistično društvo Stari vrh vabi že na 48. Dan oglarjev, ki bo v nedeljo, 5. avgusta, s pričetkom ob 12. uri.
Najprej bo igral Ansambel dveh dolin. Sledi kulturno-etnografski program in tudi bogat srečelov. Po 17. uri vas
bosta zabavala Skupina Victory in Ansambel Akordi. Dostop bo mogoč tudi s sedežnico iz selške smeri.
Vse ljubitelje pohodov in zgodnjega vstajanja pa vabijo na tradicionalen Pohod med gorami, ki
bo prav tako 5. avgusta s pričetkom ob 8. uri na Grebljici.

Semanji dan na Hotavljah 11. in 12. avgusta

Hotaveljci praznujejo ob svetem Lovrencu, zavetniku podružnične cerkve. Letos pripravljajo dogodek
na nedeljo, 12. avgusta. Začeli bodo z dopoldansko sveto mašo ob 10. uri in nadaljevali z druženjem
na Šinkovcovem travniku. Starejše bo zabavala narodno-zabavna glasba, za otroke pa bodo dekleta
pripravila ustvarjalno otroško delavnico.
Dan prej, v soboto, bodo tudi letos organizirali Večer slovenskih podoknic s pričetkom ob 20. uri. Prireditev
se bo pričela s kulturnim programom, na katerem bodo nastopili mladi glasbeniki s Hotavelj, Štedientje, moški
pevski zbor iz Logatca in drugi. Poleg tega Hotaveljci kot odlični amaterski igralci pripravljajo veseloigro v
domačem narečju. Večer bodo sklenili z druženjem, plesom ter dobro voljo s skupino Novi spomini.

Prijatelji Slajke

Z začetkom septembra se začne nova sezona za pohodnike, ki se vpisujejo v vpisno knjigo na Slajki
– Prijatelji Slajke. Kot vsako leto bo tudi letos v soboto, 1. septembra, na Slajki družaben zaključek tekoče
sezone s podelitvijo nagrad in medalj. Novi pohodniki na Slajko vabljeni! Več na www.sdmh.si.
Urška Čadež Kržišnik, Marija Dolenc, Lucija Kavčič, Niko Stržinar

Obisk čebelarja v vrtcu Agata
V Vrtec Agata Poljane smo s tem namenom
povabili čebelarja, ki je otrokom pokazal opazovalni panj, v katerem so si ogledali čebeljo
družino z matico, ki je bila veliko večja od ostalih
čebel. Najbolj pogumni so dovolili, da jim je na
roke dal trote, ki ne pičijo. Malčki so bili zelo
pogumni. Okušali so med, ki jim je bil dober,
opazovali in vonjali so vosek in cvetni prah.
Vse to pa pridelajo naše čebele.
Čebelar nam je povedal, da brez čebel ne
bo jabolk, hrušk in jagod, zato moramo za te
drobne in pridne živalce poskrbeti, da bodo
živele tudi v prihodnje.
Jožica Maček
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Prejeli smo ...

Javna razsvetljava – odziv na pojasnila občinske uprave
V prejšnji številki Podblegaških novic smo lahko prebrali odziv občinske uprave
na prispevek o javni razsvetljavi. Občina v njem korektno pojasnjuje svoje pristope na tem področju, čeprav pogrešam pojasnila, kako in kdaj se bo saniralo
obstoječe stanje, neposrečena pa je omemba ‘tudi po šest dopisov na dan’, ki
jih je Občina prejela z moje strani.
Najprej naj omenim, da se Občina Gorenja
vas - Poljane nadpovprečno trudi z omejevanjem
negativnih učinkov javne razsvetljave in na primer pozno ponoči izklaplja skoraj vso razsvetljavo
pod svojo pristojnostjo. Opozorila o negativnih
učinkih na Občini jemljejo resno in poskušajo
ukrepati v okviru ustaljenih postopkov. V vsakem
primeru se je Občina dolžna držati veljavnih
predpisov. V splošnem ni mogoče pričakovati,
da bi bila ravno naša občina na tem področju
bistveno bolj napredna kot ostale občine. Nenazadnje gre tudi za problematiko, pri kateri se je
težko opredeljevati, dokler se v stvari ne poglobiš
in ne vidiš konkretnih primerov.
Verjetno si vsak izmed nas lahko predstavlja, kaj pomeni preprečiti postavitev ene same
odvečne svetilke, potem ko je »projektant
predvidel postavitev v skladu z veljavnimi
standardi, ki zagotavljajo varnost v cestnem
prometu«. Nenazadnje ne veliko manj kot za
posameznika to velja tudi za občinsko upravo.
Ker gre kljub siceršnji banalnosti vprašanja
postavitve svetilk za zelo kompleksno področje
posegov v prostor, kjer je prepletenih cela vrsta
interesov, med njimi varnostnih, že osnovno
ocenjevanje pozitivnih in negativnih vplivov pa
se hitro lahko relativizira, sem se bil v zadnjem
letu prisiljen v problematiko temeljito poglobiti.
Veliko bolj primerno bi bilo, če bi se urejanja te
zadeve poglobljeno in aktivno lotile občinske

službe, ki bi skupaj z ostalimi občinami vseeno
lahko dosegle premike na državni ravni, od
koder prihajajo problematične usmeritve.
V konkretnem primeru projekta pri OŠ
Poljane je Občina po začetni neformalni (žal
popolnoma enosmerni) komunikaciji od mene
oktobra 2017 na temo javne razsvetljave prejela
dva dopisa. Prvi je poleg konkretnih vprašanj
vseboval poskus celovitega pogleda na problematiko, med drugim z zahtevo po njeni obravnavi
na občinskem svetu, drugi pa je vseboval predlog
konkretnih ukrepov, ki bi se po možnosti sprejeli
v obliki občinskega pravilnika. Ko je po mojem
dodatnem posredovanju komunikacija na to temo
stekla, je Občina korektno posredovala odgovore
na večji del vprašanj.
Po študiju dokumentacije in izvedenih meritvah pri OŠ Poljane sem Občini v začetku maja
2018 poslal podrobno tehnično analizo projekta
z zahtevo po neodvisni reviziji. Ker ne želim,
da bi zadeva izpadla samo kot formalen pritisk,
sem pristojne o tem obvestil tudi z elektronskim
sporočilom. V njem sem med drugim predlagal,
da se v kratkem organizira sestanek, na katerem
se pogovorimo kako naprej, in zaprosil za dokumentacijo o ostalih predvidenih projektih,
da se prepreči ponovitev napak. Ko v mesecu
dni na formalni in spremni neformalni dopis
nisem prejel niti vljudnostnega odziva, sem na
Občino posredoval šest dopisov, po eno prošnjo

za projektno dokumentacijo za vsak meni znan
načrtovani projekt.
Nedvomno bodo tudi občanom zelo zanimive informacije, ki sem jih prejel na podlagi
izpostavljenih šestih dopisov. Gre namreč za
še en študijski primer, ki sam po sebi govori
o apokaliptičnih razsežnostih problematike
neracionalnega postavljanja javne razsvetljave
v Sloveniji. V okviru projekta poplavne varnosti
Poljan naj bi se postavila tudi javna razsvetljava
na območju od Kočarja v Hotovlji do cerkve,
s krakom proti Predmostu. Ob tem, da imam
sam resne težave pri tehtanju racionalnih argumentov za postavitev sploh kakšne dodatne
svetilke na tem območju oziroma zaradi hudih
degradacijskih vplivov in zanemarljivih potreb,
temu v splošnem močno nasprotujem, je v
projektu predvidenih 25 šestmetrskih svetilk
na neoblikovanih pocinkanih drogovih. Na
odseku od mosta do križišča pri prvi hiši v
Predmostu (Hren) je na približno 80 metrih
razdalje predvidenih 11 svetilk, kar v povprečju
pomeni ena svetilka na vsakih 8 metrov. Od
tega so samo na križišču pri mostu predvidene
4 svetilke, na križišču pri Hrenu pa 3. Če bi se
razsvetljava postavljala tudi po samih naseljih,
ocenjujem, da bi se na območju Predmosta in
Hotovlje postavilo okrog 80 svetilk. Kar je pri
vsem skupaj najbolj zaskrbljujoče, je dejstvo, da
za razliko od projekta pri OŠ Poljane ne gre za
napake v projektu, ampak je projekt zastavljen
povsem v skladu s priporočili standarda. Ob tem
projektant v dopisu občini navaja naslednje: »…
že prvotni načrt, izbira svetilk, razpored itd. je
bil izdelan skrajno racionalno, po tem predlogu
bi bila situacija še nekoliko boljša.«
Aleš Šubic, svetnik KS Poljane

Prejeli smo ...

V letu 1981 je bila v Krajevni skupnosti
Javorje v spomin žrtvam 2. svetovne vojne
postavljena skulptura domačina, rezbarja Petra
Jovanoviča iz Dolenje Žetine. Postavitev je
bila povezana s praznikom Krajevne skupnosti
Javorje, ki je bil uveden kot spomin na tragedijo
v Podvrhu 25. marca 1945.
Peter Jovanovič je priznan likovnik in rezbar, njegovi izdelki so bili na številnih razstavah
v bližnji in bolj oddaljeni okolici (Škofja Loka,
Kranj, Ljubljana itd.). Na številnih lokacijah
stojijo tudi njegove skulpture. Številni so
njegovi rezbarski izdelki, ki jih srečamo na
javnih krajih in javnih ustanovah, še več jih je
v zasebni lasti ljubiteljev umetnosti.
Najbolj znana so njegova likovna dela,
nastala po predlogi Pesmi štirih, pesniški zbirki
avtorjev Pavčka, Koviča, Menarta, Zlobca, in
še številna druga. Njegova ustvarjalnost ni ostala neopažena, Občina Gorenja vas - Poljane
mu je v letu 2005 podelila priznanje častnega
občana.
Izdelal je tudi skulpturo, ki je bila postavlje-
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na v središču Javorij. Skulptura iz drevesnega
debla hrasta je bila visoka 3,5 metra, premer
debla pa je bil 45 centimetrov.
Ni namen prispevka preverjati, kako se je lahko tako zanemarilo vzdrževanje skulpture, da je
po navedbah nekaterih strohnela. Za vzdrževanje
tudi ne moremo kriviti avtorja in ne takratnega
vodstva KS, ki je organiziralo postavitev in ureditev okolice skulpture po idejni zasnovi arhitekta
Nika Vladimirova, ki ima korenine v Javorjah in
ponovno postavitev odločno podpira.
Po razgovorih s Petrom Jovanovičem je
pomembna ugotovitev, da je kljub letom pripravljen ponovno izdelati novo skulpturo enake
velikosti in s podobno vsebino.
Obstaja tudi pripravljenost somišljenikov,
da se poišče ustrezno drevo in da se ga obdela
tako, da bo primerno za rezbarjenje. Predlog
za ponovno postavitev skulpture je bil aprila
poslan na naslov Krajevne skupnosti Javorje in
v vednost na Občino Gorenja vas - Poljane z namenom, da se pristopi k uresničitvi predloga.
Doslej še ni bilo odgovora, čeprav je ob-

Foto: arhiv Matevža Demšarja

Postavitev skulpture Petra Jovanoviča v Javorjah

nova povezana z nekaterimi aktivnostmi in
tudi stroški. Namen prispevka je zato pospešiti
odločanje o predlogu in omogočiti ponovno
postavitev skulpture priznanega umetnika.
Peter Jovanovič si zasluži skulpturo tudi v
domačem kraju, krajevna skupnost pa umetniško
delo, kot ga je v preteklosti že imela.
S spoštovanjem Franc Bohinc in Matevž
Demšar s somišljeniki

Medobčinski inšpektorat v letu 2017
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2017 je občinskim
svetnikom na zadnji seji 14. junija predstavil inšpektor Dean Stepančić.
Na območju Občine Gorenja vas - Poljane
so lani prejeli 13 prijav. S postopki po uradni
dolžnosti je bilo skupaj uvedenih 20 inšpekcijskih
postopkov. Deset kršitev je bilo povezanih z
onemogočanjem praznjenja greznice. Ostale
kršitve so se nanašale na izlivanje meteornih voda,
odlaganje odpadkov, prodajo izven tržnice ter
opustitev obveznih storitev javne službe.
Občinski inšpektorji so na podlagi določb,
ki urejajo ceste, redno mesečno izvajali nadzor
nad prevoznostjo in vzdrževanjem občinskih
cest in o morebitnih nepravilnostih obveščali
upravljavca.

edli so dva postopka zoper lastnika zapuščenih
vozil ter izrekli 17 opozoril kršiteljem.
V 354 primerih je prekrškovni organ 2. stopnje posredoval kazenske točke na Ministrstvo
za pravosodje. Prejeli so 46 zahtev za sodno
varstvo in dva ugovora. Inšpektorji so izdali 39
odločb, 8 sklepov in 294 dopisov strankam. 19
zahtev za sodno varstvo so predali Okrožnemu
sodišču v Kranj.
963 kršiteljev je globo plačalo prostovoljno.
FURS-u je prekrškovni organ podal 57 zahtev
za prisilno izterjavo, izterjanih je bilo 47
plačilnih nalogov.

Promet

Financiranje

Medobčinsko redarstvo je izvajalo kontrolo
prometa: nadzor nad hitrostjo, uporaba varnostnih pasov, mobilnih telefonov … udeležili so se
tudi vseh akcij Agencije za varnost prometa, delovali so v mešanih patruljah skupaj s policisti.
Izvedli so 1.074 ukrepov. 142 plačilnih
nalogov so izdali voznikom za nepravilno
parkiranje, 914 pa za prekoračitve hitrosti. Uv-

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je
imel na voljo nekaj manj kot 350.000 evrov,
porabili so približno 10.000 evrov manj. Občina
Gorenja vas - Poljane je za delovanje namenila
40.757 evrov.
Iz naslova glob in sodnih taks so na celotnem območju delovanja prejeli 663.707 evrov
prihodkov, v naši občini je bilo nekaj manj kot

Poletni in zimski čas

Ste ZA ali PROTI premikanju ure?

Številni državljani EU, evropski parlament in posamezne države članice Evropske
unije se ne strinjajo s premikanjem ure dvakrat na leto, ki v večini držav izhaja
iz 70. let prejšnjega stoletja. Zato je Evropska komisija začela posvetovanje o
sedanji ureditvi in posameznike kot tudi organizacije vabi, da do 16. avgusta
izrazijo svoje mnenje in izkušnje v anketi.

Anketo v slovenščini najdete na tej spletni
strani: https://bit.ly/2lYYDmB. V njej je treba
navesti ime in priimek ter e-naslov, nato pa
odgovoriti na nekaj vprašanj (odgovori so ponujeni, izbrati je treba tistega, s katerim se najbolj
strinjate). Evropsko komisijo denimo zanima,
ali so vaše izkušnje s prehajanjem iz zimskega v
poletni čas pozitivne ali negativne, ali podpirate
trenutno ureditev ali pa ukinitev prehajanja med
letnim in zimskim časom, kateri čas bi izbrali.

Daljši dan, vpliv na zdravje …

Za premik na poletni čas so se države odločile
predvsem zaradi prihranka energije (kar je bilo
povezano s takratno naftno krizo), z daljšim
dnevom naj bi se tudi povečala varnost v cestnem
prometu, večje so možnosti za prostočasne dejavnosti … Raziskave kažejo, da je prihranek energije zaradi uvedbe poletnega časa zanemarljiv,

na drugi strani pa menda vpliva na to, da ljudje
poleti več časa preživijo zunaj. Dokazi o tem,
da naj bi menjavanje letnih časov slabo vplivalo
na zdravje, so še nejasni. Dodatna ura svetlobe
poleti prav pride kmetom, med drugim naštevajo
v Evropski komisiji, ko vabijo k oddaji mnenja.
Komisija bo preučila dve možnosti: ohranitev
sedanje ureditve, ko morajo vse države članice
dvakrat na leto premikati uro, in prekinitev
spreminjanja časa, pri čemer bi se države same
odločile za stalni poletni ali zimski čas.
Milka Bizovičar

Če ne bi premaknili ure na letni čas, bi v
Sloveniji junija, ko je dan najdaljši, sonce
zašlo približno ob 20. uri, 1. maja ob 19.15,
enako tudi 15. avgusta, 10. septembra bi bil
sončni zahod ob 18.30.

75.000 evrov plačanih glob, nekaj več kot 4.000
je še neplačanih in so bile predane v izterjavo.
Za 400 evrov je bilo plačanih sodnih taks.

D. P.

Ključne ugotovitve

Stanje na področju varnosti cestnega prometa
v naseljih se v občinah ustanoviteljicah
Medobčinskega inšpektorata in redarstva
izboljšuje.
Na področju prometne varnosti je zaznati
trend zmanjševanja prekrškov nepravilnega
parkiranja vozil, kar pripisujejo stalnemu nadzoru
medobčinskega redarstva. Prav tako je zaznati
upad števila kršitev prehitre vožnje v naseljih.
Ob vedno večji okoljski osveščenosti so ogrožanje
in posegi v okolje vedno bolj opazni, s tem pa
tudi pričakovanja občanov, da se nepravilnosti
ugotovijo ter s hitrim in učinkovitim ukrepanjem
pristojnih služb odpravijo.

Krajevni urad
Gorenja vas poleti zaprt

Z Upravne enote Škofja Loka sporočajo,
da je njihov krajevni urad v Gorenji vasi julija
in avgusta zaprt. Od 1. septembra dalje bodo
poslovali po ustaljenem urniku, do takrat pa
lahko vse storitve, ki bi jih sicer opravili na
krajevnem uradu, opravite na sedežu Upravne
enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja
Loka, telefon: 04/511-23-60.

Dražja pomoč na domu

V naši občini je bilo lani v pomoč na domu
vključenih povprečno 17 uporabnikov, storitev
so izvajali pri 21 občanih, leto prej pa pri 25.
Center slepih, slabovidnih in starejših jo
izvaja na zahtevo upravičenca ali njegovega
zakonitega zastopnika ter se prilagodi potrebam vsakega posameznika. Gre za pomoč
pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko
pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Izvajajo jo ob delavnikih dopoldan med 7. in
15. uro, glede na normative se izvaja najmanj
30 minut dnevno in največ 20 ur tedensko. V
Gorenji vasi - Poljanah je delo lani opravljala
ena socialna oskrbovalka (pred tem 1,5).
Zvišanje cene v primerjavi z letom 2017
(23,27 evra) je posledica zvišanja izhodiščnih
plač za delovno mesto socialna oskrbovalka
za dva plačana razreda ter delne zakonske
sprostitve drugih stroškov dela za leto 2018.
Ob upoštevanju vseh povprečnih mesečnih
stroškov in 110 efektivnih ur na mesec na socialno oskrbovalko ekonomska cena za našo
občino znaša 25,53 evra. Subvencija občine je
19,73 evra na uro, cena na uro za uporabnika
pa je po novem 5,80 evra (do zdaj 5,42).
Cena storitve je bila nespremenjena od
leta 2003. Za uporabnike je od 1. junija letos
s potrjevanjem na vseh občinskih svetih na
Škofjeloškem tako višja za sedem odstotkov.
D. P.
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Utrinki iz Krajevne knjižnice Gorenja vas

Mineva leto dni od preselitve v nove prostore
Foto: arhiv knjižnice

Junija lani smo ponosno odprli nove prostore Krajevne knjižnice Gorenja vas.
V njih se je do danes odvilo mnogo dogodkov za otroke in odrasle.

V zadnjem letu je knjižnico v Gorenji vasi
obiskalo 21.554 bralcev, ki so si izposodili
88.642 enot gradiva.
palček. Prav ob koncu šolskega leta pa smo v
našem razstavnem prostoru odprli še razstavo
slik učencev OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Vse omenjene dejavnosti se bodo odvijale tudi
v naslednjem šolskem letu.

Prireditve za odrasle

Bralke, ki so obiskovale vadbo Križ kraž – vadbo za možgane, z mentorico Sašo Bergant
Osnovna dejavnost knjižnice je izposoja morejo priti do nas). Tudi prva triada OŠ Goreknjižničnega gradiva. V letu dni so si naši bralci nja vas nas je razveselila z obiski. Prav vsi pa so
izposodili 88.642 enot gradiva, prag hrama obiskali tudi igrico Korenčkov palček.
knjig pa je prestopilo 21.554 bralcev. Tistih, ki
Vsak ponedeljek od oktobra 2017 do aprila
niso vpisani in si niso izposodili gradiva, je bilo 2018 so ob 17. uri potekale brezplačne prire
najbrž ravno toliko.
ditve za otroke. Vsak mesec smo pripravili zanimivo pravljično urico, ustvarjalno delavnico,
glasbeno pravljično urico (podrobneje smo
Sodelovanje z najmlajšimi
Že v starih prostorih smo odlično sodelovali spoznali in prisluhnili 5 glasbilom). Na obisk
z Vrtcem Zala in OŠ Ivana Tavčarja iz Gorenje sta prihajala tudi kužka Ita in Knut, naša amvasi. V preteklem letu nas je vsaka vrtčevska basadorja nasmeha, katera ste še posebej težko
skupina obiskala petkrat (skupine najmlajših pričakali, saj je bil termin vedno vsaj mesec prej
in skupina v Lučinah pa so se ravno tolikokrat poln. Izvedli smo tudi dve predstavi, Opičja
razveselili našega prihoda v vrtec, saj sami ne uganka ali Mamica, kje si? ter Korenčkov

Igrana predstava Korenčkov palček

Knjižničarka Bernarda Buh

Slikarska razstava Veselo v poletje

V Krajevni knjižnici Gorenja vas smo že 14. junija zakorakali v poletje.
Enajst učencev Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki so sodelovali
na slikarski delavnici pod mentorstvom Jane Rojc, je na ogled postavilo
svoje slike. Razstavo so naslovili Veselo v poletje. Odprtje razstave je
bilo na terasi knjižnice. Sodelovali so učenci z recitacijami in glasbenimi
nastopi. Prireditev je povezovala Jana Rojc. Po končani prireditvi smo se
vsi še nekaj časa zadržali v knjižnici ob sladkih prigrizkih, soku, klepetu
in ogledu slik. Verjamem in upam, da šolarji že veselo uživajo počitnice.
V knjižnici pa si lahko ogledate razstavo do 31. avgusta.
Knjižničarka Romana Hafnar
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Foto: arhiv knjižnice

Foto: arhiv knjižnice

Lansko leto smo ob preselitvi v nove prostore v goste povabili
vzgojiteljice iz Vrtca Agata Poljane, ki so otrokom iz Vrtca Zala Gorenja
vas odigrale predstavo Sovica Oka.
Letos smo ob prvi obletnici selitve v nove prostore v goste ponovno
povabili vzgojiteljice Vrtca Agata Poljane. Obletnico smo želeli praznovati z
našimi najzvestejšimi obiskovalci otroki. Vzgojiteljice so se našemu povabilu
z največjim veseljem odzvale. Igrico so najprej odigrale na zaključni prireditvi
v svojem vrtcu, 14. junija pa so prišle v Sokolski dom in jo odigrale najprej za
otroke iz Vrtca Zala Gorenja vas, nato pa še za otroke prve triade OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas. Vsakokratni dolgi dvojni aplavz ne potrebuje nobenih
dodatnih komentarjev. Izvrstno, odlično, profesionalno! To so bili odzivi vseh
prisotnih. Velika HVALA in ZAHVALA vodji skupine Špeli Dolinar ter Bernardi
Bohinc, Jani Kloboves, Tini Mlinar Rozinger, Heleni Režen in Špeli Toplak.
Veseli nas, da še obstaja čut za prostovoljstvo in da smo znotraj občine,
kjer imamo toliko dobrih ustvarjalcev, deležni
brezplačnega sodelovanja. Zato na tem me
stu še posebna zahvala
vodstvu poljanske šole
in vrtca, da nam je to
omogočilo. Dve šoli, dva
vrtca in ena knjižnica,
ki želi biti povezovalna
in se veseli nadaljnjega
sodelovanja.
Iz predstave Korenčkov palček
Bernarda Buh

Istočasno so se odvijale tudi prireditve za
odrasle. Vsak teden so se ob reševanju sudokujev, telefončkih … na brezplačni delavnici
KRIŽ KRAŽ – vadba za možgane družili naši
starejši obiskovalci. Delavnica je potekala
v sodelovanju z Zavodom O in Zavodom
Enostavno prijatelji. Z njimi smo izvedli tudi
delavnico uporabe pametnega telefona.
Naši obiskovalci so lahko prisluhnili trem
potopisnim predavanjem, trem literarnim
večerom s predstavitvijo knjig ter strokovnemu
predavanju s področja vrtnarstva.
Tudi v prihajajočem letu se bomo trudili za
vas izbrati čim bolj zanimiva predavanja. Zelo
veseli bomo tudi vaših predlogov. Lahko pa
napovemo že predavanje v oktobru, ko bomo
v goste povabili Ano Cajnko, strokovnjakinjo
s področja demence.
V poletnih mesecih, ki niso tako polni hitenja,
ste povabljeni, da nas obiščete in si izberete
dobro počitniško branje. Naj bo tudi knjiga vaša
spremljevalka na dopustu, saj je že Tone Pavček
rekel: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.«

Z odprtja slikarske razstave osnovnošolcev Veselo v poletje, ki bo na
ogled do konca avgusta.

Z 20. redne 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 20. seji občinskega sveta 12. aprila letos.
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli
svetniki v gradivu 21. seje, ki je bila 14. junija letos.

Jurij Krvina

• Izrazi dvom o kvaliteti ob rekonstrukciji
prvega odseka državne ceste proti Dolenji
Dobravi, saj je nasutja ceste le 30, 40 cm.
Za ustroj rekonstruirane trase navedene ceste
je skladno s PZI projektom izvedeno dodatno
utrjeno nasutje v višini 70 cm, v podlagi pa se
ohranja tudi nasutje stare trase ceste, na osnovi
česar se nivo nove ceste za višino dodanega
nasutja dvigne nad nivo stare trase ceste. Nasutje, komprimirano in izvedeno na navedeni
način, je skladno s projektno dokumentacijo,
za katero je bila na DRI izvedena predhodna
strokovna recenzija, na osnovi česar izvedba
ustreza vsem veljavnim standardom izgradnje
državnega cestnega omrežja.

Ciril Alič:

• Vpraša, zakaj so v proračunu za leto
2017 ostala neporabljena sredstva za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
ter opozori na zelo kratke razpisne roke.
Sredstva so bila dodeljena vsem upravi
čencem, ki so oddali vlogo na javni razpis. Na
razpis so lahko uspešno kandidirali vsi vlagatelji,
ki so pridobili ustrezno oceno obratovanja,
pri čemer se javni razpis objavlja vsako leto
praviloma v oktobru, ko imajo občani možnost
ponovne oddaje vloge, v kolikor pri predhodnem
razpisu še niso izpolnjevali pogojev.
• Posreduje pobudo, naj se del turistične
takse, ki jo občina dobi, vrne v kraje, kjer
je bila pobrana;
V letu 2017 je bilo vplačanih 9.852 eur
turistične takse, ki je bila v najmanj dvomestnem večkratniku vrnjena v kraje, kjer je bila
pobrana. Občina se bo še naprej trudila s
sistematičnimi ukrepi vlagati v podporno okolje

za razvoj turistične panoge na območju občine
Gorenja vas – Poljane.
• Vpraša, kako se lahko ukrepa glede
pasjih iztrebkov.
V občinskem odloku o javnem redu in
miru je odlaganje pasjih iztrebkov na tuje ali
celo na javne površine strogo prepovedano in
določeno kot prekršek, za katerega se plačuje
denarna globa. Kot je župan Milan Čadež že
pojasnil na tekoči seji, pa je pobiranje pasjih
iztrebkov ogledalo in odgovornost lastnikov
psov. Žal stanje v praksi ni zadovoljivo, lastniki
psov se svojih odgovornosti ne zavedajo, pasje
iztrebke opažamo tudi v bližini javnih površin,
na katerih se zadržujejo otroci, zato bomo še
naprej nadaljevali z osveščanjem lastnikov
psov preko objav v lokalnem glasilu in drugih
razpoložljivih medijih.

Helena Gorjan:

• Opozori na parkiranje osebnih vozil na
coni za pešce na Poljanski cesti v Gorenji
vasi, na delu pri gostinskem obratu.
Kot smo že pojasnjevali, so označbe
parkirnih mest na Poljanski cesti v izvedbi
rumenih črt začasno izvedene za prehodno obdobje, občinska uprava pa je že naročila izvedbo
talnih označb in ostale prometne signalizacije
skladno s predpisi s področja prometnih označb,
ki bo realizirana tekom poletnih mesecev. Nova
ureditev bo na vseh parkirnih mestih nekdanjega
cestišča določila cone kratkotrajnega parkiranja,
katerih uporabo bo po izvedbi označb nadziralo
tudi medobčinsko redarstvo.

Janez Arnolj:

• Vpraša, ali je tržna cena priključnine
na odprto širokopasovno omrežje pravno-

formalno skladna s pogoji javnega razpisa.
V pogojih javnega razpisa priključnina na
OŠO omrežje ni bila posebej določena, je pa
bila višina priključnine usklajena in enaka za
vse zainteresirane v začetnih fazi izvajanja
priklopov, saj je bilo zaradi večjega števila
priklopov slednje mogoče izvesti za nižjo ceno.
Kot je že pojasnil direktor Tritela na letošnji
februarski seji občinskega sveta, naknadni
posamični priklopi povzročajo višjo lastno ceno
priklopa, kar se odraža tudi na različnih cenah
priključnine.

Mirjana Možna:

• Prenese pobudo vaškega odbora Hotavlje, kjer si želijo, da ne bi prihajalo do zastojev z izvedbo kanalizacijskih priključkov.
Zaradi neugodnih vremenskih razmer v
pomladanskih mesecih so se priklopi na kanalizacijsko omrežje izvajali le v manjšem
obsegu, nato smo se po začetku gradbene sezone soočali tudi s prezasedenostjo izbranega
izvajalca del. Glavnina planiranih priklopov
tekočega leta se bo tako izvedla od junija dalje,
termine priklopov pa bo občinska uprava z
vsemi občani, ki izpolnjujejo pogoje za pri
klop, posebej predhodno telefonsko uskladila.
Zadolženi uslužbenci občinske uprave so v ta
namen na voljo tudi na telefonskih številkah
051 667 031 (Polde Oblak) ali 051 338 995
(Igor Kržišnik).
• Opozorila občanov o kloriranju pitne
vode v sistemu Trebija–Gorenja vas.
Kot je že bilo pojasnjeno na tekoči seji,
glede koncentracije klora v pitni vodi velja
priporočilo Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, ki ga je obvezno upoštevati, 0,3-0,5
mg/l. V občini je koncentracija na vodohranih
0,15 mg/l, na pipi uporabnikov pa 0,08 do 0,1
mg/l. V kolikor se voda ni klorirala, je bila ob
meritvah voda bakteriološko oporečna in po
zakonu neskladna.
Milan Čadež, župan

Že 7. leto zapored smo konec maja organizirali
kviz Kako dobro poznaš svoj kraj?, na katerem tekmujejo učenci OŠ Poljane in OŠ Ivana Tavčarja.
Vsako leto se potrudimo, da kviz bolj prilagodimo
učencem ter se jim skušamo tako čim bolj približati.
Nam je vse bolj zabavno sodelovati z obema
šolama, predvsem hvala obema ravnateljema za
sodelovanje.
Letos je kviz potekal v avli OŠ Gorenja vas, kjer
so se nam tudi predstavili nastopajoči – beatboxer
Krištof Malovrh, balerina Špela Šturm in plesalka
hip-hopa Tia Zorko.
Vprašanja so bila postavljena v zabavne igre in
naloge, tekmovalci pa so bili s pomočjo mentoric
odlično pripravljeni.
Letos je bil boj zelo napet, a vendar je zmago
za eno točko odnesla ekipa iz OŠ Poljane. Čestitke
vsem! Sporočamo še, da bomo od zdaj naprej kviz
prirejali v novembru. Se vidimo!
TD Gorenja vas

Foto: arhiv TD Gorenja vas

Že sedmič preverjali poznavanje domačega kraja

Učenci obeh šol v občini so na kvizu v organizaciji TD Gorenja vas znova tekmovali v po
znavanju svojega kraja.
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Iz OŠ Ivana Tavčarja

Slovesno v slovo

Pa smo jih dočakali – počitnice. Te vsako leto tako pri učencih kot pri učiteljih
vzbudijo zelo podobna čustva. Vseeno smo vztrajali do konca in v zadnjem
mesecu realizirali kar nekaj aktivnosti. Naj vam predstavimo samo nekatere.

se najprej preizkusili v razmišljanju izven okvirjev in reševanju ugank, nato pa smo se pod
vodstvom predstavnikov ŠD Frizmi naučili še
metanja frizbija in spoznali igro ultimate frisbee. Imeli smo se naravnost čudovito.

Športnik/ca šole

20. občni zbor ŠD Blegoš je bil 14. junija v
avli naše šole. Udeležili so se ga učitelji in učenci
od 6. do 9. razreda. V začetku je predsednica Mihela Oblak Vehar nagovorila prisotne in jih lepo
pozdravila. V poročilu nadzornega odbora in disciplinske komisije, ki ga je prebrala Darja Krek, v
tem letu ni bilo obravnavanih prekrškov. Sledila je
multimedijska predstavitev dejavnosti in dosežkov,
ki jo je pripravila Mojca Mezeg Drmota, nato pa
težko pričakovana podelitev nagrad najboljšim.
Letos je pri fantih slavil Maks Filipič, pred Žanom
Šubicem in Nikom Lučinom, pri dekletih pa
Manca Košir, druga je bila Hana Oblak, tretja pa
Bina Čadež. Letošnji občni zbor so popestrile še
mažoretke in plesna skupina Step Junior.

Šolske aktivnosti, tudi interesne dejavnosti, so se do začetka prihodnjega šolskega leta umaknile
počitnicam.

Devetošolci po poti
znamenitih Poljancev

29. maja so devetošolci obiskali Tavčarjev
dvorec na Visokem. Ogledali so si stalno razstavo o Tavčarju, jedilnico in črno kuhinjo,
poročno dvorano, Tavčarjev bronasti kip
ter družinsko grobnico. V Poljanah so v
Šubičevi hiši spoznali bogastvo dediščine
slikarjev Šubic in izvedeli marsikaj o različnih
tehnikah ustvarjanja: o slikarstvu, freski,
rezbarstvu. Obiskali so tudi OŠ Poljane, ki se
ponaša z ogromno fresko Iveta Šubica. Nekateri so se opogumili in uprizorili odlomek iz
Tavčarjevega Cvetja v jeseni, vsi pa so narisali odlične karikature Ivana Tavčarja, potem
ko jim je karikaturist Boris Oblak zaupal
skrivnosti in tehnike dobre karikature.

Kako dobro poznaš svoj kraj?

29. maja je v avli naše šole potekal že 7. kviz
Kako dobro poznaš svoj kraj, ki ga organizira TD
Gorenja vas. Našo šolo so zastopali učenci 8.
razreda: Zala Ažbe, Sara Peternelj, Hana Oblak
in Anže Slabe. Ekipi sta bili zelo izenačeni, na
koncu so bile učenke iz Poljan boljše za točko.
Čestitamo vsem tekmovalcem in nastopajočim.

English Youth Club

1. in 2. junija smo se petošolci na podružnični
šoli Lučine zabavali po angleško. Po športnih
in besednih igrah na travniku za šolo smo si za
večerjo pripravili slastne in čisto prave burgerje,
zvečer pa smo si ogledali še film z naslovom
Wonder. Prenočili smo kar v razredu, ki smo
ga začarali v gromozanski šotor. V soboto smo

Iz OŠ Poljane: Odjadrajmo v pisano poletje
Za večino učencev in učenk so zadnji šolski
dnevi res lepi, saj se učenje, domače naloge,
preverjanje in ocenjevanje znanja umaknejo bolj
družabnim in sproščenim dejavnostim.
Obisk Kekčeve dežele je bil dogodek, poseben
za vse prvošolce.
Največ junijskih podvigov je za drugošolci.
Izvedli so kar dva naravoslovna dneva, zadnji
športni dan so preživeli v Predmostu, kjer so se
pomerili v štafetnih igrah. Športni dan za 3. razred
je potekal izpred šole po kolovozni in kasneje
gozdni poti do Pešarja v Vinharjah in naprej proti
Sv. Urbanu.
Petošolci, ki so nedavno opravili kolesarski
izpit, so polovico športnega dne kolesarili do
Hotavelj, od tam so se povzpeli na Slajko in se
na enak način vrnili v Poljane.
Od pouka v šolskem letu 2017/2018 smo se
poslovili z zaključno prireditvijo, ki je bila namenjena tudi počastitvi dneva državnosti.
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Vodilna tema prireditve je bilo domoljubje,
konec pa nas je pospremil v pisane počitnice.
Nastopili so vsi trije šolski pevski zbori. Jakob
Pisk je na tubo zaigral Odo radosti, Elin Kos
je navdušila z doživeto izvedbo modernega
plesa, ob zvokih žuborenja vode so se predstavili
mladi plesalci, Tinkara Tušek je na citre zaigrala
skladbo Tam, kjer sem doma. Pesem Oj, Triglav,
moj dom so učenke deklamirale v slovenščini,
angleščini in albanščini, spremljal jih je mladinski
pevski zbor. S citati iz del slovenskih pisateljev
ter s pregovori in mislimi o domovini so program
povezovali učenci 6. a razreda, zaključili pa so
takole:
»Preživite te počitnice kakor sinji galebi na
svoji poti, ki svobodno jadrajo, se družijo in med
seboj gradijo mostove prijateljstva, razigranosti
in sreče. Vzemite si čas zase, prepustite se vetru
in odjadrajte v pisano poletje.«
Bernarda Pintar

Predaja ključa

Kot že tradicionalno je na naši šoli tudi letos
potekala predaja ključa. Gre za dogodek, kjer
devetošolci osmošolcem postavljajo zabavne
izzive, na katerih se morajo slednji po oddelkih
čim bolje odrezati. Letos je za ključ skrbel 9. a
oddelek, na predaji pa se je najbolje odrezal 8.
b in s tem dobil ključ v enoletno last.

Valeta 2018

15. junija so naši devetošolci z valeto zaključili
osnovnošolsko šolanje. Program, ki so ga pri
pravili z razredničarkami, Mirjam Šinkovec,
Nino Dolenc in Polono Rešek, so otvorili s
plesnimi koraki, ki so se jih čez celo leto pridno
učili. Sledila sta nagovora ravnatelja in župana ter
podelitev županovih priznanj najboljšim učencem.
Vsak oddelek se je nato predstavil s filmčkom
in z nekaj besedami oziroma verzi. Po podelitvi
spričeval in priznanj so valeto zaključili s pesmijo
Čukov – Zgodba o prijateljstvu.

Proslava ob dnevu državnosti

Na zadnji šolski dan, 22. junija, sta na naši
šoli potekali proslavi ob dnevu državnosti (za
razredno in predmetno stopnjo), ki sta jo koordinirala učiteljica Kati Mezeg in učitelj Martin
Štukelj, popestrili pa so jo učenci in učenke
z zanimivimi točkami. Dogodek je popestril
tudi mladinski pevski zbor, tokrat z nekoliko
drugačnim uvodom, kot smo pričakovali. Najprej
je zapel jugoslovansko himno, ki sta jo prekinila
harmonikaš in zastavonoša (s slovensko zastavo), ki je odločno rekel, da zahteva svojo državo!
Torej so bili pevci primorani zapeti še slovensko
himno, za konec pa še domoljubno pesem Moja
dežela. Program sta povezovala Lucija Peternelj
in Žiga Biček. Po uradnem delu proslave je sledila še podelitev priznanj učencem in učenkam
od 6. do 8. razreda. Priznanja je podelil ravnatelj
Izidor Selak, ki nas je z nekaj besedami za konec
pospremil v zaslužene počitnice.
Hana Oblak

12. Festival družin na Visokem

Tri dni v objemu Tavčarjevega dvorca
Letošnjega festivala družin, ki je na Visokem potekal od 15. do 17. junija, se je
udeležilo več kot 1.200 obiskovalcev. Festival že 12 let organizira Zavod Iskreni.
Do sedaj so s festivalom gostovali po različnih krajih po Sloveniji, tokrat pa so
ga že drugo leto zapored pripravili pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem.

upravljati. Čez cel vikend so imele družine
na voljo velikanske družabne igre, plezalno
steno, napihljivi grad in knjižnico pod drevesi
(v sodelovanju s knjižnico Ivana Tavčarja
Škofja Loka). Po informacijah organizatorjev
je bila ta aktualna nad pričakovanji, saj so se
celo otroci radi odmaknili v mir dreves in kipa
Ivana Tavčarja ter se zatopili v kakšen strip ali
knjigo, prostor pa je bil kot nalašč za počitek
najmlajših in njihovih mamic.
Organizatorji letošnjega festivala so zadovoljni, saj je bil dogodek eden najboljših doslej,
kar je bilo čutiti tudi po navdušenih odzivih
udeležencev.

Otroci so uživali na že 12. Festivalu družin, tokrat drugič zapored na Visokem.
Kot so sporočili iz Zavoda Iskreni, je letos pod vodstvom Darje Ovsenik. Obiskovalci so
na prireditvi taborilo okoli 150 družin, za vse z zanimanjem prisluhnili gostom, v programu
udeležence pa je vse tri dni skrbelo skoraj 100 so nastopili: Gregor Čušin, Alenka Rebula in
prostovoljcev. Tridnevi program je bil pester. Peter Topić, dogajanje je popestrila glasba.
Obiskovalce so navdušile delavnice; tako so si Otroke so navdušile eksotične živali, puhasti
fantje izdelali lesenega metuljčka, dekleta so zajčki in konja lipicanca, ki so ju lahko tudi
ob Sori slikala na kamne, zakonca pa sta lahko jahali. Prav posebna izkušnja zanje je bil bager,
zvečer doživela izjemno plesno poboljševalnico ki so ga otroci (pa tudi odrasli) lahko poskusili

Zlata Martina Stržinar iz Dolenje Žetine

Družine, ki so se podale na kolesarski izlet, je
obiskal živi dinozaver!

Najuspešnejši osnovnošolci
z županom na izletu na Bledu

Župan Milan Čadež vsako leto učence obeh osnovnih šol v občini za
nagrado za trud in uspeh v osnovni šoli pelje na zasluženi izlet.
Letos so se odpravili na Bled, kjer so imeli panoramsko vožnjo z vlakom okrog jezera, obiskali so Blejski grad, za zaključek pa so si privoščili
dobro kosilo. Vsi so bili nad izletom navdušeni, bilo je veliko dobre volje
in družbe.
Za pozornost in poseben dan sta se županu zahvalili tudi ravnateljica
Metka Debeljak iz OŠ Poljane in učiteljica Neža Erznožnik iz OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas, ki sta se z učenci udeležili izleta.
Ob koncu je župan vsem zaželel uspešno pri nadaljnjem šolanju in
vse dobro na vseh področjih.

Foto: arhiv Martine Stržinar

Najboljši gorenjski športniki s posebnimi potrebami so se 18. maja
družili na 25. regijskih igrah Specialne olimpijade Slovenije. Za gorenj
sko področje sta jih na prizoriščih domžalskega stadiona in telovadnice
tamkajšnje srednje šole organizirali OŠ Roje Domžale in OŠ 27. julij Kamnik. Med seboj se je pomerilo skoraj 200 otrok, mladostnikov in odraslih z
motnjo v duševnem razvoju, tekmovali pa so v atletiki, elementih košarke
in namiznem tenisu.
Med njimi je bila tudi Martina Stržinar iz Dolenje Žetine, ki je domov
prinesla zlato medaljo v teku na 50 metrov. Kot je povedala, je bila zmage
zelo vesela, saj je pred
tekmovanjem pridno trenirala, in to kar doma, na
žetinskih cestah. Pri tem
ji je pomagal in jo spodbujal trener in gonilna
sila športne sekcije pri
društvu Sožitje Škofja
Loka, Pajo Cakići, ki ji je
tudi prvi na cilju čestital
za osvojeno zlato.
Takšni in podobni
dogodki, ki potekajo v
organizaciji Specialne
olimpijade Slovenije, so
zelo dragoceni, saj med
drugim predstavljajo
tudi zabavo in druženje,
ki ga ljudje s posebnimi potrebami še kako
potrebujejo in kjer lahko
dokažejo, da tudi oni –
Dve Martini, dve zmagovalki – Martina
zmorejo.
Stržinar (levo) in Martina Ratej, slovenska
Mojca Oblak

Foto: Tomaž Sokol

Foto: Tomaž Sokol

Kristina Z. Božič

rekorderka v metu kopja

Najuspešnejši osnovnošolci so se letos z županom (prvi z leve, ob njem
ravnateljica Metka Debeljak) potepali po Bledu.

25

Čevljarska delavnica AK Alojz Karner

Navdušuje jih trajnost izdelka
Že v prejšnji številki Podblegaških novic smo pisali o razstavi Sodobno
čevljarstvo: delavnica AK Alojz Karner, ki prikazuje ročno izdelavo čevljev,
katere soavtorica je poleg Aleša Kacina in Franca Kranjca iz Žirov tudi Nina
Rojc z Dolenje Dobrave. Ker je ročno izdelovanje čevljev prava redkost, smo
želeli izvedeti kaj več o tem.

Foto: Darjan Kacin

mladosti in kot pove, je tudi dejstvo, da je
težko našla takšne čevlje, ki bi ji bili res všeč,
mogoče pripomoglo k temu, da gre zdaj po poti
čevljarske obrti. Pred nekaj leti je odkrila, da je
bil praded po očetovi strani čevljar.
Z Alešem Kacinom iz Žirov, prav tako
arhitektom, ki je od svojega deda čevljarja
Alojza Karnerja prevzel navdušenje in bogato
dediščino ročne izdelave čevljev, in z mentorjem, čevljarskim mojstrom Francem Kranjcem
v delavnici AK Alojz Karner obujajo in nadaljujejo mojstrsko zapuščino čevljarja Karnerja.

V čevljarski delavnici AK Alojz Karner, katere
del je tudi Nina Rojc, nadaljujejo tradicijo
ročnega izdelovanja čevljev.
Nina Rojc je sicer diplomirana arhitektka,
kar na prvi pogled nima veliko skupnega s
čevljarstvom. A pravi, da ji pri sami izdelavi
čevlja pomaga predvsem znanje o tem, kako
zasnovati koncept, pristopiti k ideji, projektu,
razumevanje razmerij in proporcev, zanima
jo estetski vidik izdelka, lastnosti materialov
… Nina se je nad čevlji navduševala že v rani

Izdelava čevljev

In kaj je pomembno pri izdelavi čevlja?
Treba je narediti natančen odtis in obris stopala,
izmeriti njegove obsege in dolžino. Glede na
izmere se izriše notranjik in oblikuje kopito.
Sledi izris kroja in šivanje kosov za zgornji
del čevlja. V notranjik, ki se pritrdi na kopito,
se ureže kanal, skozi katerega se z doma pri
pravljeno dreto hkrati šivajo notranjik, zgornji
del s podlogo in okvir. Na okvir se nato prišije
podplat čevlja in pritrdi peta. Podplatne dele se
premaže s čevljarskim voskom, da čim manj
prepuščajo vodo. Ta na kratko opisan način
izdelave čevlja se imenuje okvirno šivana konstrukcija, na razstavi pa sta bili predstavljeni še
gojzar šivana konstrukcija, s katero so narejeni
usnjeni smučarski čevlji za naročnika, ki tekmuje

v kategoriji smučarjev s starodobno opremo, in
klinčana konstrukcija, ki je bila uporabljena za
izdelavo štefletnih čevljev na elastiko za arhitekta
Blaža Budjo po vzoru originalnih Plečnikovih
čevljev, ki so jih za namen razstave posodili v
Plečnikovi hiši v Ljubljani.

Poudarek na tradiciji

Nina poudari, da v delavnici AK Alojz
Karner trenutno veliko raziskujejo tradicional
ne čevljarske tehnike, materiale, stare skice
in zapiske, da bi pridobili čim več potrebnega
znanja in idej za izdelavo sodobnih čevljev.
Uporabljajo kakovostne naravne materiale,
naravno strojeno in barvano usnje, čevljev ne
lepijo, ampak šivajo, da čevelj potem res diha in
se v celoti prilagodi stopalu. Materiale kupujejo
večinoma v Italiji, saj kot pravi, v Sloveniji
takih žal ni mogoče dobiti.

Raje ima klasične oblike,
stavi na trajnost

Pri sami izdelavi jo navdušujejo detajli in bolj
klasične oblike čevljev. »Navdušuje me celoten
proces izdelave čevlja, kjer naročnik ve, kdo
mu je naredil čevelj, kakšne materiale je pri tem
uporabil, da je bilo vanj vloženega veliko dela in
truda ter konec koncev vidik brezčasnosti – da se
lahko tak čevelj nosi celo življenje. Tako posa
meznik vzpostavi drugačen odnos do izdelka.
Všeč mi je tudi trajnostni vidik in prehajanje
zapuščine med generacijami, da lahko na primer
nosiš kakovosten plašč svoje babice. To se zaradi
nekakovostnih izdelkov v sodobnem svetu žal
izgublja,« še pove Nina Rojc.
Tina Dolenc

6. julija so članice Klekljarskega društva
Deteljica iz Gorenje vasi s krajšim kulturnim
programom odprle razstavo čipk z naslovom
Cvetje v jeseni v obnovljeni jedilnici za posle
v Tavčarjevem dvorcu na Visokem. Razstavo
so pokazale na ogled že v Sokolskem domu v
Gorenji vasi ob državnem prazniku, kjer ob tem
času razstavljajo vsako leto.
Program je na Visokem s folklornim nastopom in odigranim prizorom iz Cvetja v jeseni
popestrila Lucija Kavčič s sodelavci. Ker je
tudi direktorica Zavoda Poljanska dolina, je
zbranim namenila nekaj pozdravnih besed in
izrazila zadovoljstvo nad razstavo, ki bo obogatila zbirke v dvorcu. Prav tako je klekljarice za
njihov trud, ki so ga vložile v pripravo razstave,
pohvalil župan Milan Čadež, ki je razstavo tudi
uradno odprl. Vsebino razstave je predstavila
predsednica klekljarskega društva Vida Šubic.
Navdih so ustvarjalke dobile ob lanski stoletnici izida Tavčarjeve knjige Cvetje v jeseni.
Naklekljale so različne prizore iz te romantične
povesti, ob njih pa dodale besedilo, ki jih
opisuje. Posebno pozornost so namenile roži, ki
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Foto: Jure Ferlan

Cvetje v jeseni v čipkah gostuje na Visokem

Klekljarice z županom in Meto iz Cvetja v jeseni pred svojimi izdelki
je dala knjigi ime. To je močvirska samoperka bo odprta ob rednem odpiralnem času zbirk v
ali Kristusova srajčka, kot je ljudsko imenovana dvorcu do konca sezone, izven tega časa pa za
v Poljanski dolini. Ta cveti še dolgo v jesen in skupine po predhodnem dogovoru z Zavodom
to cvetlico je Janez utrgal za Meto ter jo upo- Poljanska dolina.
Jure Ferlan
rabil za prispodobo njunega odnosa. Razstava

Manca Mravlja, snovalka medalje za Barjanko

Počaščena, da so izbrali medaljo z njenim motivom
»Pogoji za sodelovanje so bili precej odprti.
Motiv je moral povezati tako tematiko Barja kot
kolesarstvo. Upodobiti smo ga morali bodisi v
glini z modelacijo bodisi s posebnimi ploščami
v različnih nivojih. Po posvetu z mentorjema
Iris Skubin in Damijanom Kracino sem se
odločila za izdelavo modela medalje v glini,«
pojasnjuje Manca Mravlja. To je bila njena
prva udeležba na katerem koli natečaju, saj, kot
pravi, se do nedavnega ni kaj dosti ukvarjala z
oblikovanjem, bolj jo privlačita slikarstvo in
restavratorstvo.

Upodobljen metulj, ki živi na Barju

Pri izbiri motiva se je osredotočila na
avtohtono vrsto metulja, ki živi na Barju,
na barjanskega okerčka. »Pritegnil me je
značilen vzorec, ki ga ima metulj na krilih.
Med raziskovanjem značilnosti Barja je metulj

še bolj pritegnil mojo pozornost, zato sem se
odločila za upodobitev tega motiva v povezavi
s travnimi bilkami, na katerih ga pogosto naj
demo. Glede na to, da smo morali v izdelek
vključiti še tematiko kolesa, sem se odločila,
da medalja ne bo klasične okrogle oblike, pač
pa sem uporabila nazobčano obliko kolesca,«
še pojasnjuje dijakinja likovne gimnazije, ki je
junija zaključila 3. letnik.

Medalja simbolizira Ljubljansko barje

Da bo izbran prav njen predlog za medaljo,
ni pričakovala, a ji veliko pomeni, da je uspela
dobro ujeti bistvo naloge. »V čast mi je, da so
vsi, ki so se prvič udeležili Barjanke, prejeli moj
izdelek.« Nad motivom medalje so navdušeni
tudi v Krajinskem parku Ljubljansko barje,
saj izbrana medalja simbolizira prav to, kar
si organizatorji Barjanke želijo z dogodkom

Krstnikova nedelja ob 230-letnici v Gorenji vasi

Foto: Jure Ferlan

Foto: Jure Ferlan

V nedeljo, 24. junija, je bila v župnijski
cerkvi na Trati v Gorenji vasi slovesna
maša ob godu zavetnika Janeza Krstnika. V ljudskem izročilu je ta dan znan
tudi kot kresni dan, ko se začnejo dnevi
krajšati. Maša je bila ob bližnjem dnevu
državnosti darovana za domovino.
Vodil jo je direktor Zavoda sv. Stani
slava Anton Česen ob somaševanju
domačega župnika Gregorja Luštreka
in duhovnikov domačinov Simona Fortune in Petra Bogataja. Ker letos župnija
obhaja 230 let obstoja, je bil poudarek
praznovanja župnijskega zavetnika
namenjen temu jubileju, na kar opozarja
tudi transparent na cerkvenem pročelju.
Slovesno mašo ob godu zavetnika Janeza Krstnika je v
Po maši je bilo pred cerkvijo druženje
Gorenji vasi vodil mag. Anton Česen.
ob pecivu in pijači.
Ob tem velja poudariti, da obstaja razlika med praznovanjem zavetnika cerkve ali tako imenovanim patrocinijem in obletnico posvetitve cerkve ali tako imenovanim žegnanjem, ki se mu na
Poljanskem ljudsko reče ‘sejm’. Večina cerkva,
tako župnijskih kot podružničnih, praznuje
dvakrat na leto, zavetnika in obletnico posvetitve.
V nekaterih primerih imajo to zaradi sovpadanja
datumov združeno (npr. Lovrenčeva nedelja na
Hotavljah). Ker pa se god svetega Janeza Krstnika praznuje kar dvakrat v letu, 24. junija njegovo
rojstvo, 29. avgusta pa njegovo mučeništvo, je
pri gorenjevaški cerkvi v zadnjih desetletjih prišlo
do napačnega pripisovanja naslova cerkve. Ta
je, kot izpričujejo vsi dokumenti župnijskega
arhiva pred sredino 20. stoletja, posvečena
Janezu Krstniku in ne njegovemu mučeništvu,
saj je njen patrocinij na nedeljo ob godu v
juniju. Nekoč so tej nedelji rekli ‘mali sejm’ (za
razliko od žegnanjske nedelje v avgustu, ko je
bil ‘veliki sejm’).
Srečanje po maši pred cerkvijo
Jure Ferlan

Foto: osebni arhiv Mance Mravlja

Na predlog direktorja Maratona Franja, Gorazda Penka, so dijaki Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana pripravili predloge za medalje, ki so jih
prejeli vsi udeleženci Barjanke – nove kolesarske trase Maratona Franja. Zmagovalka natečaja je Manca Mravlja s Trebije, ki je na medalji upodobila zobnik
kolesa, v katerega je ujet košček Barja, metulj barjanski okarček na travniku.

Medaljo krasi motiv avtohtonega metulja, ki
živi na Barju.
doseči: predstaviti Ljubljansko barje na čim bolj
trajnosten način. Obiskovalci Ljubljanskega
barja lahko s kolesom opazijo in slišijo precej
več kot tisti, ki ga obiščejo z avtomobilom ali
avtobusom.
Lidija Razložnik

Z igro do prvih
turističnih korakov

Tema projekta Turistične zveze Slovenije je
letos nosila naslov Kultura in turizem. Otroci iz
vrtca v Javorjah v projektu sodelujemo že četrto
leto. Z otroki smo raziskovali bližnjo okolico, se
o njej pogovarjali ter odkrivali zanimive točke
našega kraja, ki bi bile oz. so že turistično
zanimive. Obiskali smo Krekovo knjižnico,

ki jo je postavilo Turistično društvo Stari vrh
na Polešici, in izdelali herbarij z rastlinami, ki
rastejo v bližnji okolici knjižnice. Herbarij smo
dali v knjižnico, da se bodo morebitni obisko
valci lahko poučili o rastlinah. Na naši šoli smo
poiskali dela umetnika Petra Jovanoviča, ki je v
februarju praznoval življenjski jubilej. Z vrstniki
iz Poljan smo se skupaj odpravili po Meteoritkovi poti in se podali na Visoko, kjer smo obiskali
dvorec s poročno dvorano in Kalanovo sobo,
ustavili smo se pri grobnici in se pred kipom
Ivana Tavčarja tudi fotografirali. V Četeni Ravni
smo se seznanili z jezikoslovcem Gregorjem
Krekom ter si pri Barbarču ogledali spominsko
ploščo duhovnika Luke Jerana. Otroci so se na
igriv način preko različnih dejavnosti seznanili
s kulturo in kulturniki v bližnji okolici ter tako
pridobili veliko novega znanja.
Vzgojiteljica Antonija Dolenc
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Ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne

Janez Galičič – Maistrov borec in priča judenburškega upora
Foto: arhiv Mirka Galičiča

V letošnjem letu se spominjamo 100-letnice upora slovenskih vojakov dopolnilnega bataljona 17. pehotnega polka v Judenburgu na avstrijskem Štajerskem.
Vodil ga je Anton Hafner (1887–1918) z Godešiča. Udeležil se ga je tudi Janez
Galičič (1896–1978) s Trate v Gorenji vasi.

je leta 2006 našel mesto njegov kip, delo kiparja
Metoda Frlica. Upor je bil takrat odmeven in je
bil eden izmed dogodkov, ki so napovedovali
razpad Avstro-Ogrske, nova jugoslovanska
oblast pa je upornike razglasila za junake.

Mirko Galičič z očetovo zapuščino
Antonu Hafnerju je bil posvečen Blaznikov
večer z naslovom Leto 1918 – zadnje leto prve
svetovne vojne in upor slovenskih vojakov v
Judenburgu, ki ga je 24. maja v Kašči na Spodnjem trgu pripravilo Muzejsko društvo Škofja
Loka. Dogodke sta osvetlila zgodovinar mag.
Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodovine
Slovenije iz Ljubljane in Vinko Hafner, nečak
Antona Hafnerja. Zaradi pomanjkanja med
vojaki, želje po končanju vojne in idej ruske
oktobrske revolucije je upor izbruhnil 12. maja
1918. Že naslednji dan so ga avstro-ogrske
oblasti zatrle. Pred naglim vojaškim sodiščem je
bil Hafner skupaj s še tremi souporniki obsojen
na smrt in ustreljen 16. maja. Leta 1923 so bili
prekopani v posebno grobnico na ljubljanske
Žale. V aleji zaslužnih Ločanov v Škofji Loki

Blaznikovega večera se je udeležil tudi
Mirko Galičič iz Gorenje vasi. Tam je ob tem,
ko je navzočim predstavil svojega očeta, ki
je bil prisoten ob dogodkih v Judenburgu,
dobil spodbudo, da javnosti predstavi njegovo
zgodbo. Mirkov oče Janez Galičič je bil rojen
leta 1896 na domačiji Pr’ Homol v Volaki. Hiša
danes ne stoji več. V letu 1910 je šel služit na
Hlavče Njive na kmetijo pri Koreninovcu.
15. decembra 1915 je bil vpoklican v vojsko.
Poslali so ga na več bojišč, med drugim na
Južno Tirolsko, kjer so se borili z Italijani, in v
Galicijo, kjer je bil spopad z Rusi. Sinu Mirku je
večkrat pripovedoval o svojih vojnih doživetjih
in preizkušnjah. Med drugim so morali na italiFoto: Jure Ferlan

Foto: Jure Ferlan

Spomini sina Mirka na očeta

Potrdilo vojaškega vodstva v Judenburgu o
primernem vedenju vojaka Janeza Galičiča

Janez Galičič v zrelih letih
janski fronti v gorah spati v snegu. Bil je ranjen
in je posledice čutil vse življenje. Povedal je tudi
o uporu v Judenburgu, ki mu je bil priča. Organizatorji upora so nagovarjali njega in sovojake,
naj se jim pridružijo, a on tega iz previdnosti
ni storil. Spominjal se je nemirov, ko so lačni
vojaki plenili po mestu, in strogega kaznovanja
upornikov, ki so jih zajeli madžarski vojaki.
Vojna usoda ga je pripeljala med borce generala
Rudolfa Maistra za severno mejo. Domov se je
iz vojske vrnil šele februarja 1920. Umrl je leta
1978. Mirko v svojem arhivu hrani precej listin
in zapiskov, ki pričajo o očetovi odisejadi med
prvo svetovno vojno, med drugim tudi plaketo
Zveze prostovoljcev – borcev za severno mejo
1918–1919, ki jo je prejel leta 1975. Poleg njega
je bilo sicer v zgoraj omenjenih dogodkih prisotnih še kar nekaj drugih mož in fantov z območja
današnje gorenjevaške občine.
Jure Ferlan

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je v okviru prireditve Zotkini
talenti 2018 počastila dosežke nadarjenih mladih, ki so na državnih tekmovanjih
iz znanj in srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS v preteklem
šolskem letu pokazali največ znanja in dosegli najboljše rezultate na področju
tehničnih veščin in naravoslovnih ved. Med nagrajenci in prejemniki zlatega
priznanja je tudi Filip Krek, učenec OŠ Ivana Tavčarja, iz Kopačnice.
Zlato priznanje mu je prineslo državno tekmovanje v konstruktorstvu in
tehnologijah obdelav. Na tekmovanje se je pod mentorstvom Anice Podobnik
pripravljal med poukom in izven njega. »Aktivno so priprave na tekmovanje
potekale mesec pred državnim tekmovanjem,« pojasnjuje 14-letni Filip. »V
računalniškem programu Cicicad smo morali narisati podstavek za palico v
omari. Pri tem so potrebne natančnost, domiselnost in iznajdljivost.«
V preteklem šolskem letu se je udeležil tudi tekmovanja iz kemije in osvojil
bronasto priznanje. Prizna, da je bilo potrebno za osvojeni bron vložiti veliko
časa, saj je bilo tekmovanje zahtevno. »Udeležil sem se tudi državnega tekmovanja v teku na smučeh v Planici, kjer sem si pritekel 3. mesto. Od vseh
priznanj sem najbolj ponosen na zlato priznanje,« še pove Filip, ki že več kot
sedem let trenira smučarske skoke v Nordijskem centru Žiri. Kje bo nadaljeval
šolanje prihodnjo jesen, še ne ve, ve pa, da si v prihodnosti želi postati dober
nordijski kombinatorec.
Lidija Razložnik
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Foto: arhiv družine Krek

Filip Krek, državni prvak v konstruktorstvu

Na podelitvi priznanj skupaj z mentorico Anico Podobnik

Kam julija in avgusta?
• Od 5. julija do 23. avgusta (vsak četrtek): Kopanje v slovenskem
morju. Informacije in prijave pri društvenih poverjenikih. Organizira
Društvo upokojencev za Poljansko dolino.
• 24. julij ob 19. uri: Odprtje razstave Kjer domujejo zgodbe v
Šubičevi hiši. Razstava zaokroža 15-mesečni povezovalni projekt
kulturnih centrov in muzejev na Škofjeloškem. Organizira Zavod
Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720-573, lucija.
kavcic@poljanskadolina.com.
• 27. julij ob 19.30: Petkov praznik žetve na Žirovskem Vrhu.
Pričetek s kulturnim programom in domačo kmečko igro Pri sosedovih
imajo. Sodeluje FS iz Vranja. Sledi veselica z Ansamblom Biseri.
Organizira TD Žirovski Vrh. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/693-731,
lucija@tdzirovskivrh.si.
• 28. julij od 10.15 do 12.15: Brezplačne otroška ustvarjalna delavnica
izdelovanja nakita iz fimo mase v Šubičevi hiši. Organizirajo: VGC
Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške mladine. Dod. inf.: Apolonija
Kandus, 040 - 477-640, apolonija@zavodo.org.
• 28. julij ob 19. uri: Poletna noč z Raubarji v Polhovem Gradcu.
Organizira PGD Zalog pri Polhovem Gradcu. Dod. inf.: fb profil PGD
Zalog pri Polhovem Gradcu.
• 28. julij ob 19.30: Sobotni praznik žetve na Žirovskem Vrhu.
Pričetek s kulturnim programom in ponovitvijo domače kmečke igre
Pri sosedovih imajo. Sodeluje FS iz Vranja. Sledi veselica z Ansamblom
Gadi. Organizira TD Žirovski Vrh. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/693731, lucija@tdzirovskivrh.si.
• 29. julij od 10. ure dalje: Nedeljski praznik žetve na Žirovskem
Vrhu. Dopoldan predstavitve kmečkih strojev in prikaz starih opravil,
ponudba na stojnicah in ogled slikarskih razstav. Popoldan: ponovitev
domače kmečke igre Pri sosedovih imajo ter veselica z Ansamblom
Jurčki. Organizira TD Žirovski Vrh. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/693731, lucija@tdzirovskivrh.si.
• 29. julij od 18. ure dalje: Gasilska veselica z Ansamblom Roka
Žlindre. Organizira PGD Poljane. Dod. inf.: Damjan Vidmajer, tel. št.:
040/607-306, damjan.vidmajer@gmail.com, www.pgdpoljane.si.
• 29. julija ob 21. uri: Lepo je biti muzikant. Ogled igre z glasbo Slavka
in Vilka Avsenika v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Prijave
pri društvenih poverjenikih. Dodatne informacije: Milena Kejžar, 041756-354. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko dolino.
• 4. avgust ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije
na Golem vrhu. Predhodne prijave niso potrebne. Zaželene so čelne
svetilke ter primerna obleka in obutev. Cena vodenja: 5 evrov na osebo.
Organizira Zavod Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.

BREZPLAČNE POČITNIŠKE USTVARJALNICE
ZA OTROKE V ŠUBIČEVI HIŠI!
V avgustu se bodo v Šubičevi hiši ali pa pred njo odvijale ustvarjalne
delavnice za otroke od 6. leta naprej.

• 5. avgust ob 8. uri: Pohod med gorami. Zbor udeležencev in start
pohoda na Grebljici. Organizira Turistično društvo Stari vrh. Dod. inf.:
Janez Šturm, tel. št.: 040/190-701 in www.tdstarivrh.si.
• 14. avgust od 10.15 do 12.15: Zabavna in ustvarjalna (brezplačna)
delavnica za otroke Tiskanje majic v Šubičevi hiši. Organizirajo:
VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške mladine. Dod. inf.:
Apolonija Kandus, 040 - 477-640, apolonija@zavodo.org.
• 23. avgust od 17. do 19. ure: Brezplačna otroška plesna delavnica
v Šubičevi hiši. Organizirajo: VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod
škofjeloške mladine Šubičeva hiša, Zavod Poljanska dolina. Dod. inf.:
Apolonija Kandus, 040 - 477-640, apolonija@zavodo.org.
• 26. avgust ob 8. uri: Pohod Cvetje v jeseni. Zbor udeležencev in
start pohoda izpred Gostilne na Vidmu v Poljanah. Organizira Zavod
Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720-573, lucija.
kavcic@poljanskadolina.com.
• 26. avgust od 10. do 16. ure: Tenis v belem na Visokem, turnir
dvojic z lesenimi loparji. Organizirata Zavod Poljanska dolina in TK
Gorenja vas. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720 -573, lucija.kavcic@
poljanskadolina.com.
• 30. avgusta: Izlet – Planica, Višarje (Italija). Informacije in prijave pri
društvenih poverjenikih. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko
dolino.
• 1. september ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije
na Golem vrhu. Predhodne prijave niso potrebne. Zaželene so čelne
svetilke ter primerna obleka in obutev. Cena vodenja: 5 evrov na osebo.
Organizira Zavod Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.
• 15. september ob 9. uri: Lovski pohod. Zbor udeležencev in start na
Grebljici. Organizira TD Stari vrh. Dod. inf.: Janez Šturm, 040/190701, www.tdstarivrh.si.

Ogled muzejskih zbirk na Tavčarjevem dvorcu na Visokem
Vabljeni na ogled vsak petek, soboto in nedeljo. Ob petkih ob 16.00,
sobote in nedelje pa od 10.00 dalje. Razstave so odprte: ob petkih od
16. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah od 10. do 18. ure, po predhodnem
dogovoru možni ogledi tudi izven odpiralnega časa. Organizira Zavod
Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720573, lucija.kavcic@
poljanskadolina.com.
Najave dogodkov pošljite Luciji Kavčič na Zavod Poljanska dolina: Lucija
Kavčič, 031/720-573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.

VABILO

Vljudno vabljeni na odprtje razstave

»KJER DOMUJEJO ZGODBE:
povezovanje kulturnih centrov in doživetij na Škofjeloškem«,
ki bo v torek, 24. 7. 2018, ob 19. uri v Šubičevi hiši v Poljanah.
Razstava zaokroža petnajstmesečni povezovalni
projekt kulturnih centrov in muzejev na Škofjeloškem.
Skozi bogastvo zgodb, ki pripovedujejo o ustvarjalnosti
ljudi na Škofjeloškem, so se ti centri in muzeji povezali
ter obogatili ponudbo kulturnih doživetij.

Tudi mlajših ne bomo poslali domov – morajo pa imeti odraslega
spremljevalca, ki bo malim rokicam na delavnicah tudi pomagal.
Ustvarjalne delavnice bodo potekale v torek, 14. in 28. avgusta 2018, od
10.15 do 12.15 in v četrtek, 23. avgusta 2018, od 17. do 19. ure.
PRIJAVE OBVEZNE! Sprejemamo jih na naslov apolonija@zavodo.org ali
na tel. št. 040/477-640 od PONEDELJKA do PETKA od 10. do 14. ure.
Za izvedbo delavnice je potrebno zadostno število prijav (najmanj 6 otrok).

S prepoznavno grafično podobo nagovarjajo tako
domače kot tuje goste in jih vzpodbujajo, da se ob obisku Škofjeloškega tudi
sami prepustijo svoji ustvarjalnosti. Vrata odpirajo Muzej Žiri, Šubičeva hiša,
Loški muzej Škofja Loka, Muzej Železniki in Rokodelski center DUO Škofja
Loka, ki zaokrožajo skupni zemljevid kulturnih doživetij na Škofjeloškem.
Vabimo vas, da zgodbe doživite z nami!
Razstava je na ogled do 8. septembra 2018.
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RAAM 2018

Poljanci na najdaljši kolesarski dirki po Ameriki

Foto: arhiv Matjaža Mazzinija

Kolesar Uroš Stoklas iz Trbovelj se je junija vrnil iz ZDA, kjer se je udeležil
najdaljše, 5.000 kilometrov dolge dirke po Ameriki (Race Across America –
RAAM). Njegovo ekipo so sestavljali tudi Poljanci: Gašper Debeljak, Andrej
Dolenc in Matjaž Mazzini. Po prevoženih 1.800 kilometrih je moral Stoklas
dirko zaradi poškodbe vratu zaključiti.

Ekipa, ki je ultrakolesarja Uroša Stoklasa (prvi z desne) spremljala na dirki po Ameriki, med njimi
Matjaž Mazzini (prvi z leve), Andrej Dolenc (četrti z leve) in Gašper Debeljak (sedmi z leve).
Dirka velja za preizkus hitrosti, vzdržljivosti, ko se je pridružil ekipi: »Po izobrazbi sem
moči, ekipnega sodelovanja ... Navdihuje vse, ki informatik, zato je bila moja glavna naloga
so del te preizkušnje – kolesarja, ekipo, osebje vzpostavitev in delovanje komunikacijskih in
in oboževalce.
internetnih povezav ter skrb za tehnično podUltrakolesarja je spremljala 9-članska ekipa poro. Vse je moralo delovati nemoteno.« Na
pod generalnim sponzorstvom podjetja Poly- čelu ekipe je bil Matjaž Mazzini, ki je bil del
com, ki tudi sicer podpira ekstremne športnike, ekipe že preteklo leto. »Na letošnji dirki sem bil
kot sta Lenart Oblak in Nataša Briški. Finančno eden izmed treh, ki smo z dirko že imeli nekaj
so odpravo RAAM podprli že lani, letos pa so k izkušenj, tako da mi je bila dodeljena vloga
sponzorstvu pritegnili še druga podjetja. »Med
našimi zaposlenimi je kar nekaj rekreativnih
športnikov, tako da smo se odločili, da med njimi izberemo dva, ki bosta Stoklasa spremljala
na dirki. Izbrana sta bila Gašper Debeljak in
Ob zaključku redakcije smo prejeli novico, da
Andrej Dolenc, ki sta kot organizatorja športnih
se Plesna skupina Step, ki je lani obeležila 20.
dogodkov aktivna tudi v lokalnem okolju in
obletnico delovanja, odpravlja po nova plesna
imata izkušnje z ekstremnim športom,« je poznanja v Madrid. Tja bodo dekleta, ki delujejo pod
jasnil direktor Polycoma Iztok Stanonik.
vodstvom Petre Slabe, odpotovala v septembru,

Plesna skupina Step
v Madrid!

Za oba je bila to prva udeležba na dirki, ki
sta jo poznala iz medijev ter prebranih knjig.
Ogledala sta si tudi posnetke preteklih izvedb.
»Zraven sem sanjal, da se mi nekega dne
nasmehne sreča in se udeležim tekmovanja
kot spremljevalec. In to se je res zgodilo,«
pojasnjuje Debeljak, ki je bil navigator. »Moja
naloga je bila usmerjanje kolesarja in voznika
spremljevalnega vozila na pravo pot. Skrbel
sem za motivacijo kolesarja med samo vožnjo,
ves čas sva bila med seboj brezžično povezana,
med drugim sem ga opozarjal na številne nevarnosti, ki pretijo na cesti.«

Vsak v ekipi je imel svoje zadolžitve

Tudi Andreju Dolencu so se uresničile sanje,
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obljubljajo pa, da se nam v naslednji številki
Podblegaških oglasijo z novimi vtisi in doživetji,
ki jih bodo zbrala v poročilu, ki bo podkrepljeno s
slikami doživetega in na novo naučenega.
P. N.

Foto: arhiv Plesne skupine Step

Ko se sanje uresničijo

Plesna skupina Step se v septembru odpra
vlja po nova plesna znanja v Madrid.

vodje ekipe.« Ekipo je učil, vodil in razporejal
delo ter naloge med tiste, ki so skrbeli za optimalno podporo tekmovalcu. »Skrbel sem tudi za
medije, fotografije, video ter izvedbo promocij
skih aktivnostih za vse pokrovitelje.«

Ekstremne razmere na dirki

Gašper in Andrej izpostavljata nevarnost, ki
so ji kolesarji izpostavljeni na tej dirki. Kolesarji vozijo po ožjem odstavnem pasu avtoceste,
poleg pa nemoteno poteka promet – mimo npr.
pridrvi avto ali tovornjak s hitrostjo več kot 150
kilometrov na uro. »To so nečloveški napori za
tekmovalce, ki v enem dnevu vozijo po puščavi,
kjer je podnevi temperatura višja od 45 stopinj
Celzija, ponoči pa blizu ledišča. Naslednji dan
se trasa večkrat povzpne nad 3.000 metrov
nadmorske višine. Vmes pa neskončne ravnine,
tudi več kot 500 kilometrov brez ovinka …,
opisuje dirko Gašper Debeljak.

1.800 kilometrov po puščavah Arizone
in Kalifornije

»Napori so tako fizični kot psihični, med
drugim tudi zaradi poškodb, ki jih tekmovalci
dobijo med dirko, in na koncu stalne koncentracije in osredotočenosti kolesarja na cestišču
in ob njem,« dodaja Andrej. Dirka je naporna
tudi za člane ekipe. »V ekipi sva bila dva
navigatorja, ki sva se menjala na približno 8
do 12 ur. Spanja je bilo malo oz. skoraj nič …
Prvih 47 ur nisem spal, potem 4 ure spanja,
nadaljnjih 30 ur zopet brez spanja …, še opisuje
Gašper. Čeprav je Uroš Stoklas dirko predčasno
zaključil, je bila izkušnja za vse udeležence zelo
poučna, bogata ter neponovljiva.
Lidija Razložnik

Želite biti del novega
vpisa v Guinessovo knjigo
rekordov?

Društvo podeželske mladine (DPM) Škofja
Loka 12. avgusta od 13. ure dalje na SC Cerkno organizira prireditev z naslovom Košnja v
snežet, katere glavni namen je, da se zbere
čimveč koscev, ki bodo kosili na enem mestu ter
se bodo po številu poskušali vpisati v Guinessovo knjigo rekordov. Pogoji za sodelovanje so
preprosti: udeleženci/udeleženke oziroma kosci
morajo biti starejši od 16 let, imeti svojo ročno
koso in jo znati tudi uporabljati. Priporočljiva
je primerna obutev. Dobra volja in veselje
do košnje ne bosta odveč. Poleg košnje bo
poskrbljeno za spremljajoči program, za ples
in zabavo bosta skrbela Ansambel dveh in
Ansambel Banovšek. Dodatne informacije in
prijave do 8. avgusta pri predsedniku društva
Klemnu Mezgu, na telefonski številki 040/352114, oziroma po e-pošti dpmloka@gmail.com.
Prijavnice so na voljo na FB-strani društva.
Vabljeni v čim večjem številu tako kosci kot navi
jači.
L. R.

Prekolesarili prvega od letošnjih poljanskih puklov

Že osemnajstič iz Poljan na Stari vrh
Foto: Maja Rudolf

Na dan državnosti je Športno društvo (ŠD) Poljane – kolesarska sekcija Indu
Team – organiziralo že 18. kolesarsko dirko iz Poljan na Stari vrh, ki je bila
tudi prva, ki šteje za Pokal polanskih puklov.

Absolutni zmagovalci vzpona na Stari vrh z memorialnimi plaketami Draga Kisovca
Zaradi slabšega vremena se je tokrat dirke (KD Rog) s časom 26:04, tretji pa je bil Andrej
udeležilo nekaj manj tekmovalk in tekmoval- Draksler (ŠD KoLoka) s časom 26:09. V ženski
cev. Na štartu se jih je zbralo 100 iz Slovenije konkurenci je na Stari vrh z novim rekordom
in tudi Italije. Najstarejši tekmovalec dirke je proge najhitreje prikolesarila Laura Šimenc (BK
bil 73-letni Italijan Sergio Zuccon, ki je za pot Umag), ki je za progo potrebovala 29 minut in 20
iz Poljan do Starega vrha potreboval 51 minut, sekund ter tako izboljšala prejšnji rekord za 36
najstarejša tekmovalka pa je bila Dragica Hab- sekund. Drugo mesto je osvojila Maja Škrlj (Izvir
jan, ki je vzpon opravila v dobrih 52 minutah. Vipava) s časom 31:53, tretja pa je bila Katarina
Tekmovalci so bili razdeljeni v 15 starostnih Novak (BikeRepublic) s časom 32:45.
kategorij. Absolutni zmagovalec dirke je postal
Občinski prvaki v vzponu so postali: Miha
lanski zmagovalec Dean Bratuš (MBK Sportr. Alič, Miha Oblak, Aleš Hren, Marko Pustavrh
si), ki je za progo porabil 25 minut in 55 sekund in Franc Peternel. Nagradili so tudi tri najboljše
ter tako za 46 sekund zaostal za rekordom ekipe, in sicer je prvo mesto osvojila ekipa KD
proge. Drugo mesto je zasedel Luka Vrhovnik Brda Dobrovo, drugo ekipa Izvir Vipava, tretja

Pokal polanskih puklov (PPP) je posebno
točkovanje vseh petih puklov na Poljanskem
oziroma Škofjeloškem in ga organizira pet
društev ter Timing Poljane, ki skrbi za obdelavo
rezultatov oziroma točkovanje. PPP se bo
nadaljeval na praznično sredo, 15. avgusta, z
vzponom na Pasjo ravan v organizaciji ŠD Špik
Lučine. V soboto, 18. avgusta, bodo naslednji
pukl organizirali v ŠD Sv. Uban – to bo vzpon
na Javorč. Za zaključek pa bosta v septembru
še vzpon na Lubnik (nedelja, 9. september,
organizator Športna zveza Šk. Loka) in finale,
vzpon s kolesi na Blegoš za Veliko nagrado
Krasa Sežana (nedelja, 16. september). Ta bo
izpeljan povsem v organizaciji ŠDMH. Vzpon bo
jubilejni, že 20. in šteje tudi za memorial Lojzeta
Oblaka ter Občinsko prvenstvo občine Gorenja
vas - Poljane.
Več o Pokalu polanskih puklov (PPP) na www.
sdmh.si oziroma FB-profilu pokala.
pa je bila ekipa KD Alpe SIS. Že šesto leto
zapored so organizatorji v absolutnih kategorijah, tako pri moških kot tudi pri ženskah, prvim
trem podelili memorialne plakete v spomin na
Draga Kisovca, prvega predsednika ŠD Poljane
in velikega ljubitelja kolesarstva. Prejeli so jih:
Dean Bratuš, Luka Vrhovnik, Andrej Draksler,
Laura Šimenc, Maja Škrlj in Katarina Novak.
Organizatorji se zahvaljujejo vsem, ki so
pomagali pri organizacij in promociji kolesarske dirke, še posebej pa PGD Poljane pri
rediteljski službi in vsem zvestim sponzorjem.
Dirka je sicer štela za pokal Slovenije, za
Pokal polanskih puklov petih organizatorjev:
ŠD Poljane (Stari vrh), ŠD Špik Lučine (Pasja
ravan), ŠD Sveti Urban (Javorč), Športna zveza
Škofja Loka (Lubnik) in ŠD Marmor Hotavlje
(Blegoš) ter za Občinsko prvenstvo občine
Gorenja vas - Poljane.
Kristina Z. Božič

Društvo letalcev Kragulj

Jadralci z nahrbtnikom po Poljanski dolini
Zbirno mesto je bilo pri koči na Starem vrhu,
od koder so se udeleženci odpravili proti vrhu,
kjer je bilo vzletišče. Kot je pojasnil predsednik
društva Jože Reven, je pohod relativno naporen.
»Napor je povezan z velikostjo in težo nahrbtnika, saj je v njem vsa oprema jadralnega padalca:
Društvo letalcev Kragulj v septembru pripravlja
dve predavanji v mali dvorani Sokolskega doma
Gorenja vas, in sicer 28. septembra ob 19.30:
Človek je dobil krila, predava Stane Krajnc, in
29. septembra ob 19.30: Gorsko letenje pri nas
in v tujini, predava Jože Poje. Lepo vabljeni!

padalo, rezervno padalo, sedež, zaščitna oprema, razni pripomočki … Nahrbtnik tako tehta
skupaj približno 20–25 kilogramov. V okviru
pohoda je bila izvedena tekma prelet, na kateri
so sodelovali vsi udeleženci pohoda. Na prva
tri mesta so se uvrstili člani Kragulja: Nikolaj
Kosmač, Jože Reven in Domen Lipužič, ki so
za nagrado prejeli pokal. Rdeča nit tokratnega
dogodka je bilo uživanje v razgledu in druženje
na drugačen način.
Društvo trenutno svoje moči usmerja v
pripravo krajšega promocijskega filma, ki bo
poleg predstavitve jadralnega padalstva in
društva prikazal tudi Poljansko dolino skozi oči

Foto: Ivan Albreht

V juniju so v Društvu letalcev Kragulj prvič organizirali pohod Z nahrbtnikom po
Poljanski dolini, ki se ga je udeležilo osem jadralnih padalcev, pet iz domačega
društva in trije iz društva Luftmandlc.

Jadralci so uživali ob prekrasnem razgledu na
bližnje vrhove, med drugim tudi na Lubnik.
jadralnih padalcev. Na ogled bo predvidoma v
septembru.
Lidija Razložnik
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Festival košarke v Poljanah

Foto: Jure Ferlan

Loka in Košarkarska šola Tržič.
Festival, ki je bil sicer sprva
organiziran zgolj kot zaključek
košarkarske šole, je v nekaj
letih presegel okvir domačega
kluba. K udeležbi so povabili
vse, s katerimi se v času šole
srečujejo na tekmah. Pripravili
so spremljevalni program, tako
da tudi letos ni manjkalo zanimivih doživetij. Kdor je želel,
se je lahko pomeril v metanju
na koš, precej mokra je bila
zabava z vodnimi balončki,
poskrbljeno je bilo za žejne in
lačne. Posebno pozornost je
pritegnila zlata medalja evropskih prvakov v košarki, ki jo je
prinesel Tomaž Uršič, tehnični
vodja slovenske reprezentance
Udeleženci festivala so zasedli tribuno zunanjega igrišča ob športni dvorani v Poljanah.
na evropskem prvenstvu. MedOb zaključku letošnje košarkarske šole je v soboto, 16. junija, na aljo so si mladi obiskovalci lahko ogledali in se z njo fotografirali.
športnem igrišču ob poljanski šoli Košarkarski klub Gorenja vas or- Napovedano je bilo tudi presenečenje, obisk Gorana Dragića, ki potem
ganiziral četrti Festival košarke za otroke. Njegov namen je družabno ni mogel priti, poslal pa je svojo knjigo Dajte Gogiju žogo, ki je bila
srečanje v pozitivnem vzdušju pred poletnimi počitnicami. V pri- glavna nagrada v žrebanju. Prireditev je povezoval trener Jaka Trček. V
jateljskem tekmovanju se je pomerilo okrog 160 udeležencev v sedem- KK Gorenja vas se že veselijo nove športne dvorane v Gorenji vasi in če
najstih ekipah iz sedmih različnih klubov: poleg domačega še KK bo vse po načrtih, bo prihodnje leto festival že potekal v njej.
Cerkno, KK ECE Triglav Kranj, KK Krvavec, KK Jesenice, KK Škofja
Jure Ferlan

Stanonik postavil evropski rekord FCC

Foto: Branko Habjan

Za Gregorjem Stanonikom, gorenjevaškim gasilcem, je prvo tekmovanje v najtežjih dveh minutah v športu v sezoni 2018/2019. Konec junija
je v nemškem Moslu potekalo evropsko tekmovanje Firefighter Combat
Challenge Mosel 2018, na katerem je s časom 1:18:49 več kot uspešno
opravil z vso konkurenco, saj je postavil evropski rekord in tako postal evropski prvak. V kategoriji M30 je prav tako zasedel prvo mesto, v dvojicah
z Anžetom Habjanom pa 3. mesto. Ekipno so z Anžetom Habjanom in
Igorjem Pasičem osvojili naslov evropskih podprvakov. »Če sem iskren,
sem bil prepričan, da bom postal evropski prvak, saj sem očitno zelo dobro
pripravljen! Nisem pa pričakoval tako dobrih časov, saj sem izboljšal tudi
svoj osebni rekord 1:19:78,« je po tekmovanju povedal Stanonik, ki se bo
8. in 9. septembra udeležil tudi tekmovanja FCC v Radovljici.
Pripravlja se tudi že za svetovno prvenstvo, ki bo oktobra v ZDA.
L. R.

Namig za poletni potep:
ogled največjih pajkov na svetu na Bledu
Do 31. avgusta na Bledu v prostorih športnega društva Moj klub na
Ljubljanski cesti 13 a gostuje razstava največjih ptičjih pajkov in škorpijonov
na svetu. Na ogled so živali v več kot 60 terarijih, med njimi je tudi pajek
vrste theraphosa stirmi iz južne Amerike, ki velja za največjo vrsto na svetu
in doseže težo do 175 gramov. Tisti v zbirki Saša Čotarja in Aleša Mlinarja,
ki je na razstavi na Bledu, ima razpon nog okrog 25 centimetrov.
Razstavljene so tudi štiri vrste črnih vdov, med škorpijoni sta na ogled tudi
dve največji vrsti, pandinus imperator iz zahodne Afrike in heterometrus swammerdami iz Indije ter Šri Lanke, ki lahko zrasteta do več kot 20 centimetrov.
Poleg ogleda živih živali obiskovalci lahko izvedo tudi zanimivosti o njihovi anatomiji in življenju, ki so predstavljene na poučnih plakatih, vprašanja
pa lahko zastavijo tudi Sašu Čotarju, ki je prisoten na prizorišču.
Razstava je odprta vsak dan med 10. in 19. uro, vstopnica za odrasle
stane 8 evrov, za otroke med 3. in 14. letom starosti 5 evrov, za družine
veljajo popusti.
Izžrebanec, ki bo pravilno odgovoril na zastavljeno vprašanje, bo prejel
dve brezplačni vstopnici za odrasle za ogled te največje zbirke ptičjih
pajkov v Evropi. Odgovore pričakujemo do 30. julija na naš e-naslov:
podblegaske.novice@gmail.com. Izžrebanca bomo o nagradi obvestili
po e-pošti, prevzel pa jo bo na razstavi kadarkoli do konca avgusta na
podlagi identifikacije pri Sašu Čotarju.
NAGRADNO VPRAŠANJE:
Kolikšen razpon nog doseže
največja vrsta pajkov na svetu
theraphosa stirmi
(na fotografiji)?
a) do 25 centimetrov
b) do 30 centimetrov
c) do 35 centimetrov

Gregor Stanonik je v Moslu postal evropski prvak v najtežjem tekmovanju med gasilci.
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M. B.

