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• Izdano gradbeno dovoljenje za vodovod v Lučinah  

• Podjetje Terrasleep in Simon Jeram, s. p., 
nagrajena na sejmu Agra  

• Nov rekord proge na GHD Lučine!  
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Iz županovega 
dnevnika
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podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Damjana Peternelj. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Bizovičar, Kristina Z. Božič in Lidija Razložnik. 
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2Rdesign, Robert Resman, s. p., Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2400 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so 
tudi na spletnih straneh občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, 
razen če avtor tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 
102. Foto na naslovnici: Urban Čelik iz Dolenje Žetine, star tri leta in pol, drži v rokah kar osem jurčkov, zraslih skupaj. Foto: Rok Čelik.

Vsebina

Naslednja številka: 9. novembra 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 

novic pošljite do 20. oktobra 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! 

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge 

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

Tu je prostor
za vaš oglas. 

Več informacij: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Barbara Bogataj.

Tel. št.: 04/51-83-124, 041/767-390, 
e-naslov: barbara.bogataj@obcina-gvp.si.  
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• 6. 7. – Na odprtju 
klekljarske razstave 
čipk Cvetje v jeseni na 
Visokem.

• 11. 7. – Na ses-
tanku na DRSI na temo 
projektov obnov cest v 
naši občini. Dogovorili 
smo se tudi, da se prvi 
del trase Gorenja vas–Todraž asfaltira pod 
popolno zaporo in v celotni širini.

• 2. 8. – Obisk predsednika Gasilske 
zveze Gorenjske, predstavil je projekt 
nabave modernega vozila z lestvijo za 
posredovanje pri velikih objektih.

• 5. 8. – Na etnografski prireditvi Dan 
oglarjev na Starem vrhu. Organizatorji so se 
res potrudili: raznolika predstavitev starih 
pripomočkov, veliko obiska.

• 8. 8. – Na tiskovni konferenci smo 
predstavili Gorsko-hitrostno dirko Lučine, 
ki je bila tudi konec tedna odlično izpeljana. 
Tudi obisk se zaradi atraktivnosti iz leta v 
leto povečuje.

• 11. 8. – Na Večeru slovenskih podoknic 
na Hotavljah, ki mu prizadevni organiza-
torji TD Slajka Hotavlje dodajo še zanimiv 
igrani del.

• 14. 8. – V Gorenji vasi smo sprejeli 
kolesarskega popotnika Rožleta Revna, ki si 
je zadal visok podvig in kolesaril do kitajske 
meje. Čestitke!

• 15. 8. – Na prireditvi Srečanje z razgle-
dom na Kladju, v prijetnem vzdušju, kjer ni 
manjkalo smeha in dobre volje …

• 22. 8. – Na obisku pri direktorju Tur-
izma Celovec, predvsem je bila glavna tema 
udeležba naše občine na septembrski prired-
itvi Dnevi alpsko-jadranske kuhinje.

• 29. 8. – Župani v porečju Sore smo 
podpisali dogovor in skupnem projektu 
Poplavne varnosti na celotnem področju.
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Investitor trenutno čaka na javni razpis minis-
trstva. Ko bo koncesija pridobljena, bodo nadalje-
vali s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. »Pričetek 
gradnje je, kot rečeno, odvisen od pridobitve 
koncesije. Gre za predolge postopke za enostavne 
postavitve v prostor,« je kritičen Iztok Podkrižnik 
in nadaljuje: »Obstaja realna možnost, da bi z 
gradnjo lahko pričeli že prihodnje leto. Glamping 
je nova oblika turizma, s katero je povezanih kar 
nekaj neznank. Po nekaj letih poslovanja na tem 
področju smo se veliko naučili: kaj pije vodo in kaj 
ne. Prvotni načrt toplic, ki vključuje javni in zasebni 
del, se ne spreminja, se pa vseskozi dopolnjuje in 
nadgrajuje v smislu ‘manj je več’.« 

Župan Milan Čadež poudarja, da so tako na 
občini kot tudi najemnik, Gostilna Lipan, zain-
teresirani, da brunarica v poletnem času obratuje. 

Toplice Kopačnica

Z gradnjo bi lahko pričeli že prihodnje leto
V majski številki Podblegaških novic smo pisali, da je vlada v aprilu izdala uredbo 
o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici. S 
tem so bili izpolnjeni pogoji, ki investitorju in lastniku IJP iz Ljubnega omogočajo 
načrtovanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Prvošolčki imajo ob vstopu v šolo velike 
sijoče oči, skozi glavni vhod do garderobnih 
prostorov pa ponosno korakajo z novimi 
čeveljci in najboljšo torbo na rami. Nekateri 
tako težko čakajo na prve šolske dni, da se že 
doma naučijo celotno abecedo, pisanja črk pa 
tudi računanja in še marsičesa. Neskončno se 
veselijo vsega novega, kar jim ponuja šola. Ko 
pa vprašaš kakšnega starejšega učenca proti 
koncu počitnic, če že težko čaka na začetek šole, 

Uvodnik
Ob vstopu v novo šolsko leto …
September je mesec zadnjih toplih sončnih žarkov in prvih prijaznih šolskih 
dni. V ustanovo pridemo vsi spočiti – od učiteljev do otrok, staršev in drugih, 
povezanih s šolo.

z glavo močno odkima. Takrat se človek vpraša, 
kam se skrije navdušenje in pričakovanje iz 
začetka šolanja, kaj bi bilo lahko narobe, kaj bi 
lahko naredili, da bi bilo drugače … Mogoče 
je otroka strah slabih ocen, nekateri se bojijo 
strogega učitelja ali pa imajo kakšne druge 
stiske in težave. Včasih se jim je tudi težko 
potruditi. 

Nekateri starši stojijo otroku ob strani z željo,  
da bi bil ves čas uspešen, da bi stalno zmagoval, 
da bi bil najboljši, kar pa lahko otrok občuti kot 
pritisk. Vsekakor smisel našega bivanja ni le v 
neprestanem ugodju, uspehih in tekmovanju. 
Vemo, da življenje prinese tudi težke stvari, 
in na nas je, da jih znamo premagovati, v njih 
najti tudi kanček dobrega. Tudi otroci morajo 
doživljati neuspehe, da jih znajo sami prebrodi-
ti. Če nekdo živi v stalnem ugodju, mu postane 
vsaka težava breme, stres, postane nesrečen, 
nemiren, agresiven. Za polno življenje nujno 
potrebujemo kakšen neuspeh, neugodje, ki 
ga z lastnimi napori ali ob pomoči in nasvetu 
nekoga premagamo, rešimo in tako pridobimo 
izkušnje. Več ko je takih izkušenj v našem 
življenju, lažje najdemo pravo pot do druge 
rešitve. Odrasli se zavedamo konkurenčnosti 
v današnjem norem svetu, a s pritiski ne bomo 
pomagali pri razvoju potencialov otrok. Sode-
lovanje, iskanje informacij, reševanje izzivov 
in zavzetost so tiste kompetence, ki bodo 
omogočile otrokom, da bodo uspešni v svetu, 
v katerega vstopajo. Mnogi otroci se na željo 

ali celo pritisk staršev učijo in učijo, preostali 
del časa pa presedijo za računalniki. Nekateri 
imajo ogromno dejavnosti po pouku, da jim že 
starši težko sledijo. Ob tem pa smo pozabili na 
čustveno inteligenco, solidarnost, spoštovanje, 
tudi socialnih interakcij je vedno manj. So-
cializacija je poleg zdravja ena izmed najbolj 
kompleksnih, usodnih reči v življenju človeka. 
Nekaj najbolj smiselnega, kar v življenju lahko 
počnemo, je delo za izboljšanje medosebnih 
odnosov, saj se le tako veča kakovost življenja 
posameznikov in družbe. V šoli je tega veliko, 
pa vendar še vedno premalo. Veliko lahko 
naredijo tudi starši v času, ki ga preživljajo s 
svojimi otroki. Čas, ki se porablja za pogovor, 
branje pravljic, igro in zabavo, skupno delo na 
vrtu, njivi ali kjer koli, sprehode v naravi …, 
ni nikoli izgubljen, ampak je velika naložba za 
prihodnost otroka. Če se naučimo živeti drug z 
drugim, se potruditi razumeti drug drugega, si 
med seboj pomagati, nam bo v življenju veliko 
lažje. Kajti življenje je enkratno in neponov-
ljivo. Naše je in na nas je, da iz njega naredimo 
vse, kar je dobrega mogoče. Veliko dobrega tudi 
za druge. Na toliko načinov kot le lahko. Z vso 
vnemo, močjo, srčnostjo in zanimanjem, ki ga 
zmoremo. Z zgledom in ljubeznijo lahko vsega 
tega naučimo tudi naše najmlajše. Pa srečno in 
prijazno novo šolsko leto vsem!

»Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso 
silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne 
pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da 
bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!« 

(Tone Pavček)
Jana Rojc, pomočnica ravnatelja,  

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Po pridobitvi koncesije bo podjetju IJP odprta pot še do gradbenega dovoljenja za toplice v Kopačnici.
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»Imamo pa težavo, da je pristojni inšpektorat 
obravnaval naš testni bajer kot uradno kopališče. 
Kopanje je sicer prepovedal in je na lastno odgo-
vornost, na kar tudi opozarjamo s tablami.

Lidija Razložnik

Jana Rojc, pomočnica ravnatelja OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas
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Projekte za pridobitev gradbenega do-
voljenja so izdelali projektanti podjetja Hidros-
vet, d. o. o., investicija pa je ocenjena na 
630.000 evrov, saj obsega izgradnjo kar petih 
kilometrov novih cevovodov za primarni in 
sekundarni vodooskrbni sistem naselij Lučine 
in Dolge Njive. Oskrba s pitno vodo na tem 
območju je pogosto motena, zlasti v sušnem 
obdobju in med močnejšimi padavinami, zato za 
izboljšanje kakovostne pitne vode projekt poleg 
obstoječih zajetij na Golem vrhu predvideva 
vključitev dveh novih zajetij pod pobočjem 

Pitna voda

Izdano gradbeno dovoljenje za vodovod v Lučinah
V septembru je postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo 
vodovodnega sistema Lučine, ki ga je investitorju Občini Gorenja vas - Poljane 
30. avgusta izdala Upravna enota Škofja Loka.

Zadobja, kar bo omogočalo zanesljivejše de-
lovanje vodovodnega sistema v celoti, saj bo 
izboljšalo tako kakovost kot kapaciteto pitne 
vode, v celoti pa bodo na novo urejene tudi 
vse vodovodne naprave in objekti, vključno z 
vodohranom Dolge  Njive.

Evropska sredstva – za Lučine  
in še dva druga vodovoda 

Ker gre za obsežno in finančno zahtevno 
investicijo, je občina v letu 2017 kandidirala 

za nepovratna evropska kohezijska sredstva, 
namenjena investicijam v večjo zanesljivost 
oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 
Rekonstrukcija vodovoda Lučine predstavlja 
le enega od treh sklopov vloge za nepovratna 
sredstva, ki obsega še manjši sklop vodovoda 
Brebovnica ter celovito rekonstrukcijo vodo-
voda Vršajn–Brda. Prva faza kandidature je 
uspešno zaključena, saj je bil sredi letošnjega 
avgusta podpisan dogovor za razvoj Gorenjske 
regije, v okviru katerega se je Ministrstvo za 
okolje in prostor RS znotraj prednostne naložbe 
EU 6.1. Vlaganje v vodni sektor zavezalo 
nameniti kohezijska sredstva tudi za vodovod 
Todraž–Lučine in Vršajn–Brda. V nadaljevanju 
bodo sledila pogajanja z ministrstvom o obsegu 
sofinanciranja investicije, občina pa bo na-
daljevala s postopki pridobivanja manjkajočih 
gradbenih dovoljenj in služnostnih pogodb; za 
ta namen so bili v prvi polovici leta že izvedeni 
ustrezni geodetskih posnetki terena, po katerem 
bo potekala rekonstrukcija vodovoda.

Občina se ob izdaji gradbenega dovoljenja 
za vodovod Lučine zahvaljuje vsem lastnikom 
zemljišč, ki so za pridobitev gradbenega 
dovoljenja pristopili k podpisu služnostnih 
pogodb, prav tako pa verjamemo, da bodo 
služnostne pravice uspešno pridobljene tudi na 
drugih dveh sklopih rekonstrukcije vodovoda, 
za katera je potrebno gradbeno dovoljenje pri-
dobiti do konca leta 2019.

E. Rakovec 

Povečan nadzor prometa
Ste v zadnjem času opazili več policijskih 

vozil v Poljanski dolini? Na policijsko postajo 
Škofja Loka smo vprašali, ali so na tem območju 
povečali nadzor prometa. Kot so sporočili, 
na območju Poljanske doline izvajajo nadzor 
prometa v okviru rednih nalog. Meritev hitrosti 
ali drugih oblik dela ne izvajajo v povečanem 
obsegu, saj so trenutno prometne varnostne 
razmere tu ugodne. V zadnjem obdobju pa 
so za naselje Volča prejeli več pobud občana 
po povečanju policijskega nadzora, saj naj bi 
več voznikov vozilo skozi naselje z bistveno 
večjo hitrostjo od dovoljene. Svojo prisotnost 
v naselju so povečali in ugotovili nekaj kršitev 
cestnoprometnih predpisov. Z nadzorom pro-
meta v naselju Volča bodo zato nadaljevali.

K. Z. B.

Uredba o vodovarstvenih 
območjih 

Obveščamo vas, da je bil preko e-demokraci-
je in spletne strani Ministrstva za okolje in pros-
tor v postopku seznanitve javnosti z osnutkom 
predpisa posredovan osnutek Uredbe o vodo-
varstvenih območjih za občini Škofja Loka in 
Gorenja vas - Poljane. Pripombe in predloge 
lahko posredujete do petka, 5. oktobra 2018, na 
e-naslov: gp.mop@gov.si.                     O. U.
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V Lučinah bodo rekonstruirali vodovod.

Pred lokalnimi volitvami 2018 bo v času 
volilne kampanje predvidoma med 5. in 9. no-
vembrom izšla naslednja številka Podblegaških 
novic. Pripravili jo bomo v skladu z Zakonom 
o volilni in referendumski kampanji (Uradni 
list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 28/11 odl. 
US in 98/13) in v skladu s programsko zasnovo 
Podblegaških novic. Podblegaške novice s temi 
pravili določajo način in pogoje za izrabo 
časopisnega prostora za predstavljanje političnih 
strank, programov in kandidatov za volitve 
članov Občinskega sveta, volitve župana Občine 
Gorenja vas - Poljane in volitve članov svetov 
krajevnih skupnosti v občini. Vsem organizator-
jem volilne kampanje, vsem političnim strankam 
in kandidatom bodo zagotovljeni enaki pogoji za 
objavljanje volilnih obvestil in sporočil.

Vsem kandidatom za župana, listam kan-
didatov za člane občinskega sveta ter svetov 
krajevnih skupnosti bomo dali možnost krajše 
brezplačne predstavitve v novinarskih prispe-
vkih. Stranke in kandidate za župana pozivamo, 
da nam na elektronski naslov podblegaske. 

Predvolilna številka Podblegaških novic
novice@gmail.com čim prej sporočijo elektron-
ski naslov, na katerega jih bomo kontaktirali. 

Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebin-
skih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino 
kršili zakon oziroma neutemeljeno diskrediti-
rali posameznike ali stranke. Za vsebino ter 
ustreznost oblike in vsebine odgovarja v celoti 
naročnik oglasa, ki je odgovoren za resničnost 
in točnost navedb. Podblegaške novice pa se 
obvezujejo korektno in profesionalno objaviti 
prispevke. Naročena sporočila bomo objavili 
v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki je 
za vse organizatorje volilne kampanje enak. Pri 
željah po objavljanju propagandnih sporočil 
na določenih mestih časopisa bomo spoštovali 
vrstni red naročil. Pošljite jih najkasneje do 
25. oktobra. Več informacij: oglasno trženje 
Barbara Bogataj, barbara.bogataj@obcina-gvp.
si, tel. št. 04/51-83-124; 041/767-390. 

Vsa plačana obvestila, propagandna 
sporočila ter predstavitveni članki bodo v 
časopisu posebej označeni.  

Uredništvo Podblegaških novic 
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Čeprav je med Sušo in Jelovico še ostalo 
400 metrov makadama, pa je skoraj kilometer 
na novo asfaltirane ceste velika pridobitev za 
domačine, ki tudi, ko je izbrani izvajalec del 
Gradnje Žveplan že pripeljal stroje, še kar niso 
verjeli, da se bo to res zgodilo.  

Izvajalec del spodnjega ustroja ceste Janko 
Mezeg je glavnino del opravil že lani, zelo dobro je 
sodeloval z domačini in dela zaključil kakovostno 
in v dogovorjenem roku. Urejeno je bilo odvod-
njavanje ter nasut in utrjen spodnji makadamski 
ustroj ceste. Občina pa je letos julija poskrbela še 
za preplastitev odseka z asfaltom. Franc Zorič, ki z 
družino živi na Jelovici (nad njegovo hišo se lokalna 
cesta konča, naprej pelje gozdna cesta na Črni kal in 
Blegoš), je s sinom rade volje priskočil na pomoč. 

Položili asfalt do vasi Jelovica

Tudi počasi se daleč pride
Jelovica leži na nadmorski višini 880 metrov in je zadnja vas pod Blegošem. Od Suše 
je oddaljena tri kilometre in pol. Julija je KS Gorenja vas do tja asfaltirala še 950-
metrski odsek, tako da je cesta do vasi zdaj skoraj v celoti prevlečena z asfaltom.

»Udarniških ur smo naredili toliko, kolikor je bilo 
treba. Nič nismo gledali na uro.« Zanje je namreč 
dobra prometna povezava z dolino neprecenljiva. 
»Nekoliko prej smo v dolini, po dežju nam ni več 
treba urejati ceste, pa tudi glede oranja bo pozimi 
mnogo lažje,« še povedo. 

Hvaležnost so že izrazili s pogostitvijo za 
izvajalce del, obenem pa namignejo, da bo tudi 
kolesarje morda odslej cesta hitreje pripeljala 
do Črnega kala. 

Krajani Jelovice se sicer zahvaljujejo za uspešno 
in kakovostno izvedbo obnove ceste strokovnim 
službam na Občini Gorenja vas - Poljane, izvajal-
cem del, še posebej pa županu Milanu Čadežu in 
predsednici KS Gorenja vas Mirjani Možina.

M. M. in P. N.

Protipoplavna ureditev Poljan

Podpisan sporazum o sofinanciranju 
gradnje krožišča Poljane
Občina Gorenja vas - Poljane je sredi septembra z Ministrstvom za infrastruk-
turo RS podpisala Sporazum o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na 
lokaciji sedanjega semaforja na regionalni cesti v Poljanah.

V preteklem letu je občina za izgradnjo 
krožišča že pridobila celotno PZI projektno 
dokumentacijo, ki je tudi že recenzirana. Po 
projektantskih predračunih je skupna vrednost 
investicije ocenjena na 822.000 evrov, od tega 
bo občina financirala stroške prestavitve ko-
munalnih vodov, gradnjo cestnih ureditev pa 
bo financiralo ministrstvo, ki bo objavilo tudi 
javno naročilo za izbiro izvajalca del.

Krožišče se bo gradilo v sklopu proti-
poplavnih ureditev Poljan, za katere občina 
v mesecu dni pričakuje izdajo gradbenega 
dovoljenja, saj je bila celotna zahtevana do-
kumentacija že predana Upravni enoti Škofja 
Loka. Javno naročilo za izbiro izvajalca 
protipoplavnih ureditev bo objavljeno takoj 
po odobritvi Ministrstva za okolje in prostor, 
ki je v preteklem mesecu potrdilo drugo fazo 
investicijske dokumentacije; na osnovi tega 
bo občina v tem mesecu ministrstvu predala v 
potrditev še zadnjo, tretjo fazo dokumentacije 
v obliki Investicijskega programa.

O. U.Občina je z ministrstvom že podpisala sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča v Poljanah.
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V Koprivniku poleti sanirali 
brežino 

Plaz nad cesto v Koprivniku se je sprožil po 
izvedbi razširitve 150-metrskega odseka ceste 
Sovodenj–Javorjev Dol. Za sanacijo brežine je 
bil izdelan sanacijski elaborat, ki ga je izdelalo 

Do Jelovice so julija asfaltirali skoraj kilometrski odsek ceste.
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. podjetje Geotrias, d. o. o., za gradbena dela 
pa je bil izbran izvajalec Dolenc, d. o. o. Grad-
bena dela so se pričela sredi julija in so bila 
zaključena konec avgusta. Sanacija je zajemala 
izdelavo dveh opornih zidov, izdelavo drenaže 
ob cesti, stabilizacijo brežine nad zidom z 
zabijanjem lesenih kolov in jeklenih traverz ter 
ponovno vzpostavitev traktorske poti na vrhu  
brežine.                                     Boštjan Kočar
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Ljudska univerza Škofja Loka vabi v Lokalno učno središče Gorenja vas

Brezplačna izobraževanja  
do decembra 2018 

Nadaljujemo uspešno dejavnost Lokalnega učnega središča Gorenja vas (LUS) in vam predstavljamo 
program tečajev oz. delavnic, ki smo jih pripravili za obdobje od sredine septembra do sredine decembra 
2018. Izobraževanja financira Občina Gorenja vas - Poljane in so za občane brezplačna.
Tečaj oz. delavnica:   Št. ur:  
Učimo se angleško   20  
Učimo se nemško   20  
Učimo se italijansko - začetni tečaj 20                    
»Pametno« o pametnih telefonih 3                    
Stopimo v svet računalnikov  12  
Drugi korak v excelu   12  
Oblikovanje gline   12  
Urejanje fotografij s pomočjo računalnika 10  

Svetovanje: individualno svetovanje po telefonu (04/506-13-60) in v LUS-u Gorenja vas v času 
izvedbe tečajev

Programe in vsebine smo pripravili na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov in ustnega evalviranja 
ob zaključku lanskoletnega projekta LUS. Organizirali bomo tiste tečaje in delavnice, za katere bo več 
interesa, potekali pa bodo v mali dvorani v Sokolskem domu. 
Prijave sprejemamo na naši spletni strani, po e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si)  ali po telefonu (04/506-
13-20), kjer dobite tudi dodatne informacije. Prosimo, da ob prijavi navedete ime in priimek, domači in 
elektronski naslov in telefonsko številko.

Brezplačni računalniški in jezikovni tečaji za zaposlene 
V tečaje se lahko vpišejo zaposleni udeleženci, prednost pri vpisu imajo starejši od 45 let ter s končano 
največ srednjo šolo.
Računalniški tečaji potekajo dvakrat tedensko od 17.00 do 20.00.
Jezikovni tečaji (angleščina, nemščina in italijanščina) potekajo dvakrat tedensko od 18.00 do 20.15. 
Tečaji bodo potekali v Gorenji vasi, če se bo vpisalo 15 udeležencev.
Prijave in informacije: telefon (04/506-13-80) in e-pošta (tanja.avman@guest.arnes.si).

Jaka Šubic

Sekcija frizerjev bo 1. oktobra organizirala 
strokovni seminar za frizerje Look&Learn 
v Logatcu, kjer se bodo lahko seznanili z 
najnovejšimi tehnikami striženja in barvanja s 
strani frizerskih mojstrov. 

Nasvetov s področja krepitve imunskega 
sistema in odpornosti ter tihih sporočil našega 
telesa pa bodo deležni udeleženci delavnice 
z naslovom Imunski sistem – kako zakisane 
misli vplivajo na zakisano telo, ki bo v soboto, 
6. oktobra, od 10. do 12. ure. Delavnica je del 
sklopa izobraževanj pod skupnim sloganom 
Skrb za zdravje – temelj podjetniškega uspeha, 
izvedla pa jo bo Minka Gantar. 

Glede na to, da se naša strokovna služba 
dnevno sooča z vprašanji delodajalcev o nji-

OOZ Škofja Loka aktivno stopa v jesen

Izobraževalne aktivnosti že potekajo
Redni jesenski sklop podjetniških izobraževanj se je pričel 18. septembra s celo-
dnevnim seminarjem s področja delovnega prava za računovodje ter s strokovno 
ekskurzijo v Bratislavo in na Dunaj v organizaciji Sekcije avtoserviserjev. Upo-
kojeni obrtniki so se 19. septembra udeležili jesenskega izleta na Kočevsko.

hovih obveznostih na področju pravilnikov in 
evidenc, ki jih nalaga slovenska zakonodaja, 
bomo 24. oktobra organizirali seminar z naslo-
vom (Ne)obvezni interni akti v podjetju in 
obvezne evidence. Udeleženci bodo poleg 
priporočil za pripravo prejeli tudi vzorce 
različnih sklepov, pravilnikov in evidenc, ki 
jih morajo imeti v svojem podjetju, da bodo 
zadostili zahtevam inšpekcijskih služb. 

Podrobnejše informacije o izobraževanjih so 
na voljo na spletni strani www.ooz-skofjaloka.
si, prijave pa sprejemamo po telefonu 04/50-60-
200 ali e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net.

Slovesnost za jubilante 
Tako kot vsako leto pa se bomo tudi letos 

spomnili vseh članov, ki praznujejo okroglo 
obletnico opravljanja zasebne dejavnosti, saj 
je to pomemben dosežek in praznik slehernega 
obrtnika in podjetnika. Slovesnost za jubilante 
bo 25. oktobra na Loškem odru, po gledališki 
predstavi – komediji z naslovom Šola za žene, 
ki jo OOZ Škofja Loka pripravlja v sodelovanju 
z gledališčem za svoje člane. 

Volilna jesen tudi na zbornici
Letošnja jesen bo na OOZ Škofja Loka poleg 

rednih aktivnosti zaznamovana tudi z rednimi 
volitvami za predsednika in člane upravnih 
organov zbornice za novo mandatno obdobje 
2018–2022. Volitve bodo potekale preko vo-
lilnih zborov sekcij članov v oktobru. Terminski 
razpored volilnih zborov je objavljen tudi na 
spletni strani zbornice, člane pa pozivamo, da 
se jih udeležijo v čim večjem številu. 

Julija Primožič 

Gorenjska bo dobila 
kolesarsko omrežje! 

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gaš-
peršič je 31. avgusta na Jesenicah s pred-
stavniki 24 občin in z Razvojno agencijo 
Zgornje Gorenjske podpisal dogovor o 
sodelovanju pri projektu Označevanje kolesar-
skega omrežja na območju občin Bled, Bohinj, 
Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, 
Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, 
Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, 
Cerkno, Kamnik, Komenda, Logatec, Medvode 
in Vodice. 

Znotraj projekta gre predvsem za enotno 
označitev kolesarskih poti, ki bodo potekale 
po državnih in občinskih cestah. Usmerjevalne 
table bodo kolesarje usmerjale na varne poti. Za 
označitev je planiranih kar 400 km kolesarskih 
poti in več kot 600 usmerjevalnih tabel.

Cilj, ki ga ministrstvo želi doseči, je do leta 
2023 zgraditi mrežo s preko tisoč kilometri 
državnih in regionalnih kolesarskih poti, s 
katerimi bomo zagotovo pripomogli tudi k 
prepoznavnosti Slovenije pri turistih, ki iščejo 
varno in pestro kolesarjenje. Kolesarski križ naj 
bi med sabo povezoval posamezne regionalne 
kolesarske poti. 

Slovenija bo za dosego omenjenega cilja 
namenila okoli 300 milijonov evrov iz evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, državnega 
proračuna in občinskih proračunov. S temi 
sredstvi se bodo označevale že zgrajene in tudi 
gradile nove kolesarske povezave. 

V imenu Občine Gorenja vas - Poljane je 
pogodbo prevzela Lucija Kavčič, direktorica 
Zavoda Poljanska dolina, podpisal pa jo je 
župan Milan Čadež.

Občinska uprava
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Razvoj na področju kulturne dediščine in 
turizma bodo partnerji – Zavod za turizem in 
kulturo Poljanska dolina, Javni zavod Ratitovec, 
Loški muzej Škofja Loka, Občina Žiri in Raz-
vojna agencija Sora – po uspešnem projektu 
Kjer domujejo zgodbe nadaljevali v projektu 
Impresije Škofjeloškega. Poskrbeli bodo za 
dodatno promocijo že obstoječe turistične 
ponudbe v kulturnih centrih in muzejih. 
Tradicionalna znanja bodo predstavljena na 
inovativen način, skozi interaktivne animacije 
in prenovljene načine vodenja. Večji poudarek 
pa bo tokrat na prenosu tradicionalnih znanj in 
veščin na mlajše generacije. 

Zavod za šport Škofja Loka, Smučarski klub 
Alpetour in OŠ Jela Janežiča so pričeli z izvajan-
jem projekta z naslovom Vključevanje mladih 

LAS loškega pogorja

Z jesenjo novi projekti
Lokalna akcijska skupina loškega pogorja je zaključila s prvimi projekti, novi 
se izvajajo, jeseni pa sledi že peti javni poziv. 

s posebnimi potrebami v športne aktivnosti. S 
projektom se bodo usposobili učitelji smučanja 
in planinski vodniki s področja specialne peda-
gogike za delo z mladimi s posebnimi potre-
bami. Oblikovali se bodo športni programi na 
področju smučanja in pohodništva, s katerimi 
bodo mladi s posebnimi potrebami imeli večje 
možnosti za športno udejstvovanje. 

Za razvoj podeželja bosta partnerja (Kmetij-
ski gozdarski zavod Kranj in Razvojna agencija 
Sora)« v okviru projekta Znanje – dodana vred-
nost podeželju spodbujala pridobivanje novih 
znanj in zvišanje kakovosti pekovskim izdelkom. 
Ciljna skupina so ženske na podeželju, za katere 
bodo organizirane različne delavnice in sveto-
vanja s področja peke potic, peciva in kruha. 

Las loškega pogorja 
Tel. št.: 04/51-20-131

E-naslov: info@las-pogorje.si

S projektom Marejne je bila prenovljena ce-
lostna podoba blagovne znamke Babica Jerca 
in Dedek Jaka.
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Programi Šubičeve hiše bodo s projektom Impresije Škofjeloškega še dodatno nadgrajeni.
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Uspešno skozi leto 
Čeprav še ni konec leta, lahko rečemo, da je bilo 

do sedaj zelo uspešno. Poleg projekta Kjer domu-
jejo zgodbe se je zaključil še projekt Lokalna učna 
središča, v okviru katerega so bila v občini Gorenja 
vas - Poljane organizirana  številna izobraževanja 
in delavnice. S 1. fazo zaključuje projekt Marejne, 
s katerim so se na območju občine vzpostavile 
promocijske omare v gostilni Pr’ Sedmic, na Vidmu 
in na Dvorcu Visoko. V promocijskih omarah se 
bodo predstavljali in tržili izdelki znamke Babica 
Jerca in Dedek Jaka v prenovljeni celostni podobi. 
Na področju lokalne prehranske samooskrbe se 
zaključuje projekt Lokalna hrana v šole, kjer so se 
vzpostavile kratke dobavne verige. Z vključitvijo 
prehrambnih izdelkov lokalnih ponudnikov so se 
oblikovale šolske malice. 

Vse projekte in objave javnih pozivov je 
mogoče spremljati na spletni strani LAS loškega 
pogorja (www.las-pogorje.si). Do zdaj je bilo 
na treh javnih pozivih razdeljenih 546.492,61 
evra sredstev med devet projektov. S četrtim 
javnim pozivom je bilo razdeljenih 244.591,29 
evra sredstev med štiri projekte, ki so trenutno 
v potrjevanju na Agenciji RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja oziroma na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Poleg tega pa 
je LAS loškega pogorja vključen v dva projekta 
sodelovanja, Med-O-Vita in Odprta vrata kmetij, 
s katerima se je na lokalno območje preneslo še 
dodatnih 133.102,12 evra sredstev.

Veliko se dogaja, iščemo nove ideje in nove 
projekte. Jeseni bo objavljen že peti javni poziv, na 
katerega se lahko prijavijo novi inovativni projekti. 
Vsi zainteresirani lepo vabljeni na posvet v pisarno 
LAS loškega pogorja, na Razvojni agenciji Sora, 
Poljanska cesta 2, kjer se lahko pogovorimo o 
možnostih in skupaj poiščemo partnerje.

LAS Loškega pogorja

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, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.

Posamezni prosilec lahko v koledarskem letu po novem pridobi največ 100.000 evrov 
dolgoročnega kredita.

Prav tako so v okviru sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so 
namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Po novem jih lahko do vrednosti 50.000 evrov 
za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 %, nominalno. 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, 
tel. št. 04/50-60-220.
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Simon Jeram: nagrajen za kakovostne 
izdelke za predelavo mleka 

Simon Jeram, strojno ključavničarstvo, s. p., 
iz Podgore je bil z zlato medaljo za avtomatski 
sirarski kotel nagrajen že pred dvema letoma, 
tokrat pa ga je še nadgradil, in sicer v sode-
lovanju s strankami. »Vsaka ima svoje želje, 
nabor različnih želja in kombinacije pripeljejo 
do optimizacije izdelka.« Nadgradnja je znova 
prinesla zlato medaljo. Srebro pa je podjetje 
prejelo za posodobljeno pinjo za izdelavo masla. 
Prvo so izdelali že pred 30 leti in je bila ročna, 
primerna za manjše kmetije oz. domačo uporabo. 
Pred nekaj leti so ugotovili, kako izdelati pinjo, iz 
katere  pride prvovrstno maslo 1. kakovostnega 
razreda, ki vsebuje manj kot 15 % vode. Pinja je 
strojna, žene jo motor, predela lahko do 30 litrov 
smetane naenkrat, izkoristek je približno 35 % 
masla, kar pa je odvisno od gostote smetane. 

Kot poudarja Jeram, sta oba izdelka nare-
jena po evropskih normativih za prehrambeno 
industrijo. Izdelujejo jih po naročilu, povečini 
po priporočilih zadovoljnih strank, nekaj 
naročil dobijo preko klasičnih oglasov ali objav 
družabnih omrežij.  

Izdelujejo tudi druge vrste kotlov, npr. za 
marmelado, žganjekuho …, razvili pa so celoten 
program izdelkov za predelavo mleka v mlečne 
izdelke. »To niso izdelki velike serijske proiz-
vodnje, ker so namenski stroji, so bolj kot ne 

S sejma Agra Gornja Radgona

Štiri zlate in tri srebrne medalje  
za podjetnike iz naše občine
Srečo in Tina Berce z Volče sta na Agri prejela kar tri zlate in dve srebrni me-
dalji, in sicer za lanena in konopljina oblačila, stari znanec sejma Simon Jeram 
iz Podgore pa je za nadgradnjo sirarskega kotla prejel zlato medaljo, za pinjo 
za izdelavo masla pa srebrno. 

unikatni, izdelamo jih za vsako kmetijo posebej,« 
pojasnjuje Simon Jeram, ki je sicer po očetu 
Antonu prevzel in nadgradil še zdaj osnovno 
dejavnost podjetja – ključavničarstvo, kjer izde-
lujejo še ostale izdelke iz nerjavečega jekla. 

»Naš cilj je zadovoljna stranka in na to smo 
najbolj ponosni. Stremimo k napredku. Pre-
jeti nagradi sta potrditev za pravilno sprejete 
odločitve in zadovoljstvo kupcev.« 

V prihodnje imajo namen (tako kot doslej) 
vsako leto razviti kakšen nov produkt, stremijo 
k napredku in izboljšavam.  

Trikrat zlato, dvakrat srebrno  
podjetje Terrasleep 

Kot pove Srečo, se je za lan ogrel, ko je pred 
približno tremi leti naročil laneno posteljnino. 
»Nikoli nisem imel težav s spanjem, pa vendar: 
spanje na laneni posteljnini je bilo nekaj posebne-
ga. Izjemno hitra mentalna in fizična sprostitev, 
popolna lahkotnost in odličen spanec. Občutek 
je bil pravi, vedel pa sem, da bi se dalo dobiti 

kakovostnejši lan in posteljnino bolje zašiti.« 
Iz navdušenja nad uporabo naravnih mate-

rialov v vsakdanjem življenju je nastalo podjetje 
Terrasleep, ki ga vodita z ženo Tino. V začetku 
leta 2016 so začeli z izdelovanjem lanene postelj-
nine, ki jo danes strankam naredijo po meri. Lani 
so začeli izdelovati še lanena, konopljina in eko 
bombažna oblačila. Letos je bil izziv narediti 
spodnje perilo kot eko alternativo klasičnemu 
perilu. »Nastala je kolekcija spodnjega perila 
Natur Comfort iz eko bombaža in konoplje, 
tudi nedrčki.« Kot povesta, gre za prve tovrstne 
izdelke na tržišču. Odlikuje jih največji odstotek 
uporabljenih ekoloških materialov, obenem pa 
ohranjajo funkcionalnost, udobje in estetiko.

Pri iskanju naravnih ekoloških materialov 
spoštujeta etično proizvodnjo in za izdelke 
uporabljata največ lan, tudi konopljo in ekološki 
bombaž iz EU. 

Natečaj – odskočna deska  
Maja sta se prijavila na natečaj za izbor 

najboljših oblačil iz naravnih materialov. Nosilec 
natečaja je bilo društvo EKOCI Green Design, ki 
si prizadeva v Sloveniji ponovno obuditi laneno in 
konopljino proizvodnjo: od semena do tkanine. 

Na sejmu sta po oceni strokovne komisije 
in obiskovalcev prejela tri zlate medalje, in 
sicer v različnih kategorijah za moško poslovno 
obleko, moško obleko, srajco, telovnik, hlače in 
suknjič iz ekološkega lanu in svile ter za žensko 
jutranjo haljo iz konoplje in svile z izvezenim 
gorenjskim nageljnom. Za konopljino spodnje 
perilo, nedrček in hlačke pa dve srebrni.  

»Zanimanje za kakovostne izdelke iz nara-
vnih materialov narašča,« ugotavljata. Naprej ju 
vodi dober odziv strank, ki se zavedajo, da tudi z 
ekološkimi oblačili in posteljnino skrbijo za svoje 
zdravje. Vse več je namreč kožnih bolezni in alergij. 
Zato je za mnoge, ki imajo tovrstne težave, tudi vse 
bolj pomembno, kaj oblečejo in kje spijo; že izbira 
prave posteljnine je včasih lahko dovolj. 

»Za kakovosten spanec je poleg posteljnine 
iz čistih naravnih materialov potreben tudi, tako 
in drugače, čist prostor spalnice,« zaključita. 

Damjana Peternelj

Anton Jeram, oče Simona Jerama, na razstavnem prostoru Agre s prejetima medaljama, zlato in srebrno
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Tina in Srečo Berce, prejemnika kar petih medalj za oblačila iz naravnih materialov

Ko smo že zaključevali številko, smo prejeli 
še informacijo, da je podjetje na sejmu MOS 

v Celju za avtomatski sirarski kotel kot izdelek 
tradicionalne slovenske domače obrti prejelo 
tudi priznanje Občine Celje. Na MOS-u so bili 

sicer nagrajeni že večkrat. Čestitamo!
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Kosci, zbralo se jih je 570 iz vseh koncev 
Slovenije (med njimi tudi nekaj žensk), blizu 
sto tudi iz naše občine, so morali v dveh minu-
tah pokositi vsak svojo štiri m² veliko parcelo. 

DPM Škofja Loka

Z ročno košnjo v Guinessovo knjigo rekordov
Društvo podeželske mladine (DPM) Škofja Loka je avgusta na območju smučišča 
Cerkno organiziralo dogodek, ki so ga poimenovali ‘Košna v snežet’ in katerega 
namen je ohranjanje tradicije in starih delovnih navad. Je pa to tudi dogodek, 
s katerim naj bi se (za zdaj še neuradno) vpisali v Guinessovo knjigo rekordov, 
saj je na enem mestu z ročno koso kosilo največ koscev na svetu.

Udeležba na dogodku je bila tudi mednarodna, 
med sodelujočimi so bili kosci iz Poljske, Ve-
like Britanije in Južne Afrike. Najstarejši kosec 
je štel 88, najmlajši pa 16 let. Košnje so se 

udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor, 
lastnik hotela in SC Cerkno Marjan Batagelj 
ter župan Občine Cerkno Jurij Kavčič. Vsi 
trije so bili navdušeni nad projektom, ki so si 
ga zadali v društvu, ter nad prizadevanjem po 
ohranjanju tradicije.

Čutil se je pristen kmečki duh
»Vsi smo zelo zadovoljni z organizacijo 

dogodka. Malokdo je namreč verjel, da nam bo 
uspelo, a smo dokazali, da se vse da, če stopimo 
skupaj,« je povedal Klemen Mezeg, predsednik 
DPM Škofja Loka, ki prizna, da je vse skupaj 
preseglo njihova pričakovanja. »Zahvaljujem 
se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi 
dogodka, posebno članom, ki so v ta projekt 
vložili veliko svojega prostega časa in energi-
je.« Mezeg še izpostavlja, da je bil to edinstven 
dogodek, kjer sta se čutila pristen kmečki duh 
ter veliko navdušenje koscev in obiskovalcev. 
»Na SC Cerkno se je zbralo ogromno prijaznih 
in preprostih ljudi, ki so si želeli biti del te 
zgodbe.« DPM Škofja Loka, ki v letošnjem 
letu praznuje 25-letnico svojega delovanja, bo 
na uraden vpis v Guinessovo knjigo rekordov 
moralo počakati še nekaj mesecev, a v društvu 
že snujejo ideje za nove podvige.

Lidija Razložnik
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Tekmovanja, ki ga organizirata Časopisno-
založniška družba Kmečki glas in tednik 
Kmečki glas ob pomoči letošnjih gostiteljev 
Občine Prevalje in Društva kmetic Mežiške 
doline, se je udeležilo sedem kandidatk in štirje 
kandidati. Našo občino sta zastopala Petra 
Potočnik s Hotavelj in Matej Ržek z Gorenjega 
Brda, ki je postal mladi gospodar leta 2018.

Tekmovanje je sestavljeno iz teoretičnega 
in praktičnega dela. Tekmovalci so se najprej 
pomerili v znanju iz predpisane literature 
o čebelarjenju, žganjekuhi in poljščinah, v 
drugem delu pa so pokazali svoje spretnosti 
v sestavljanju fotografije z motivom čebele, 
polnjenju antistresnih žogic z dišavnicami in 
semeni poljščin, stepanju beljaka v sneg ter 
ribanju zelja.

S teorijo opravil bolje, kot je pričakoval
Za Mateja je bilo to prvo tovrstno tekmo-

vanje, Potočnikova pa je našo občino zastopala 
že pred leti. Oba je na tekmovanje prijavil DPŽ 
Blegoš. »Na tekmovanje sem se pripravljal, ko-
likor mi je dopuščal čas, bolj intenzivno zadnjih 
14 dni, ko sem ob večerih prebiral literaturo,« 
pojasnjuje Ržek, ki je teoretični del opravil 
bolje, kot je sprva pričakoval, saj so bile teme 

Mlada kmetica in mladi gospodar 2018

Matej Ržek, mladi gospodar 2018
V začetku septembra je v Prevaljah na Koroškem potekalo tekmovanje za naziva 
mlade kmetice in mladega gospodarja leta 2018. Slednjega si je prislužil Matej 
Ržek z Gorenjega Brda.

kar obsežne. »Tako teoretični kot praktični del 
mi nista povzročala večjih težav.« 

Izkušnja, ki bo ostala v spominu
Pohvali organizacijo tekmovanja in celo-

dnevnega druženja, ki je potekalo pred tekmo-
vanjem. »Poleg novih poznanstev sem pridobil 
tudi veliko novega znanja, predvsem pa lepo 
izkušnjo, ki mi bo za vedno ostala v spominu,« 
pove 27-letnik, ki naslova mladega gospodarja 
ni pričakoval, a kot pravi, mu je nasvet Jakoba 
Dolinarja, lanskoletnega zmagovalca, naj bo 
čimbolj sproščen, pomagal do zmage.

Obdeluje kmetijo, peče kruh in piškote 
Matej skupaj s starši živi na 21 hektarjev 

veliki kmetiji, od katere je šest hektarjev ob-
delovalnih površin. Ukvarjajo se z živinorejo, 
imajo 10 glav živine, pitance in dojilje. Regi-
strirano imajo dopolnilno dejavnost – peko 
piškotov, kruha, potic in drugih pekovskih 
izdelkov, izdelavo rezancev. »Največ časa 
posvečam dopolnilni dejavnosti, z velikim 
veseljem pa z očetovo pomočjo skrbim za 
kmetijo,« pojasni strojnik po izobrazbi in 
nadaljuje: »Dopolnilno dejavnost sem pred 
dobrimi tremi leti prevzel od mame, ko se je 

upokojila. Peka me zelo veseli in sem na naše 
delo izjemno ponosen.«

V prihodnosti si želi posodobiti kmetijo 
in ostati na trgu s kakovostnimi domačimi 
izdelki.

Lidija Razložnik
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Matej Ržek, mladi gospodar 2018, je navdušen 
nad dopolnilno dejavnostjo, ki jo je prevzel 
po mami.

Guinnessov rekord v ročnji košnji je na Črnem vrhu pomagalo postavljati kar 570 koscev.
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1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih 
ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za 
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, 
sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in 
vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v 
posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo 
spodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju 
z divjadjo in loviščem. 
Aktivnosti se morajo izvajati skladno s to pogodbo, koncesijsko pogodbo 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z 
divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja 
in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo za lovišče, ki leži na območju občine Gorenja vas - Poljane,
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in 
občini.

3. PREDMET PODPORE
• Sofinanciranje stroškov v zvezi z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo

4. UPRAVIČENI STROŠKI
• Stroški, povezani z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

5. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev je 1.650 evrov.

6. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi 
porabljena.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje 
aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
• povabilo k oddaji vloge,
• navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
• postopek za izbor sofinancerja,
• vzorec pogodbe,
• navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
• obrazce:
- Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS,
- Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gorenja vas - Poljane 
(Ur. l. RS št. 14/12), v povezavi Zakonom o divjadi in lovstvu (U. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Statuta Občine  
Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 85/13, 84/15, 31/17) in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 

(Ur. l. RS, št. 77/2017, 43/18) objavlja Občina Gorenja vas - Poljane.

JAVNI RAZPIS
           za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Vloga mora biti izdelana skladno z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega 
javnega razpisa v Podblegaških novicah do zaključka tega javnega 
razpisa, to je do 12. 10. 2018.

8. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko 
na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 
Gorenja vas, in sicer najkasneje do vključno 12. 10. 2018 (velja datum 
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj 
mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v 
zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na sprednji 
strani ovojnice: 
• Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo;
• ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

9. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG
Odpiranje vlog bo 16. 10. 2018 ob 11. uri v prostorih Občine Gorenja vas 
- Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. Odpiranje vlog ni javno.

10. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU 
RAZPISA
Zavržene bodo vloge:
-  ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega 
besedila razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo razpisa, in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v 
roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev 
in pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.
si/javni razpisi, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan 
v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane (tajništvo občine).

12. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo 
zainteresirani po telefonu: 51-83-114 vsak delovni dan od 8. do 12. ure 
oziroma po e-pošti na naslov: natasa.kopac@obcina-gvp.si.

Gorenja vas, september 2018
ŽUPAN Milan Čadež, l. r.

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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DELAVNICA: 10 KORAKOV ZA NASLEDSTVO DRUŽINSKEGA PODJETJA
Razvojna agencija Sora, d. o. o., vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska  vabi na 
delavnico z naslovom 10 korakov za nasledstvo družinskega podjetja.  Delavnica bo  potekala 
v torek, 23. oktobra 2018, od 17.00 do 19.15, v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

IZ VSEBINE DELAVNICE:
• koraki pri izvedbi nasledstva,
• oblikovanje družinske ustave in njena vsebina, 
• davčni in finančni vidik prenosa lastništva, 
• primeri dobrih (in manj dobrih) praks.
Predavateljica: mag. Tina Kociper.
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna.

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: 
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do petka, 12. oktobra 2018, na tel. št. 04/50-
60-220 (Jana Šifrar) ali e-mail: jana.sifrar@ra-sora.si. Na istih kontaktih lahko pridobite tudi 
dodane informacije.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT Slovenija.

Zavod za gozdove Slovenije je objavil 
poročilo, da je populacija podlubnikov najnižja 
v zadnjih letih. »V prvi polovici leta 2018 je 
bilo v primerjavi z istim obdobjem lani eviden-
tiranega skoraj trikrat manj označenega drevja 
za posek zaradi podlubnikov, posek pa je bil tudi 
lani znatno nižji kot v predhodnem letu 2016.« 
Poleg tega je bilo po omenjenih podatkih v prvi 

Uspešna zajezitev podlubnikov

»Sodelovanje med gozdarji  
in lastniki gozdov je zelo dobro«
Poročila o odkazanem in posekanem drevju Zavoda za gozdove Slovenije kažejo 
na uspešno zajezitev podlubnikov. Tudi na območju občine Gorenja vas - Poljane 
je zaradi dobrega sodelovanja med gozdarji in lastniki ter vestne sečnje stanje 
iz leta v leto boljše.

polovici letošnjega leta kranjsko gozdno gospo-
darstvo s 75-odstotno realizacijo najuspešnejše 
pri poseku odkazanega drevja. 

V naši občini lubadarja vse manj  
Kakšno je stanje v gozdovih na območju 

občine Gorenja vas - Poljane, najbolje ve Bogo 
Žun, vodja Krajevne enote (KE) Poljane pri 

Količine drevja, napadenega s podlubniki, je tudi v naši občini vse manj. 
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Oktobra ponovno 
usposabljanje za podjetnike 
in bodoče podjetnike 

Razvojna agencija Sora 4. oktobra 2018 po-
novno pričenja s sklopom podjetniških delavnic 
poimenovanih »START UP DELAVNICE: INO-
VATIVNO NA POT PODJETNIŠTVA«.

Delavnice bodo potekale med 4. oktobrom 
2018 in 6. novembrom 2018 v dopoldanskem 
času (Velika sejna soba Upravne enote Škofja 
Loka). Na njih vas bomo popeljali skozi različne 
faze poslovanja podjetja (preveritev poslovne 
ideje, ustanavljanje podjetja, finance, market-
ing, prodaja …). Ogledali si bomo tudi nekaj 
primerov dobrih praks podjetij na terenu. 
Udeleženci bodo na delavnicah svojo poslovno 
idejo preverili s pomočjo izdelave poslovnega 
načrta.

Podroben program delavnic si lahko 
ogledate na spletni strani Razvojne agencije 
Sora www.ra-sora.si ali na Facebooku www.
facebook.com/rasloka.

Delavnice so za udeležence brezplačne, 
saj jih finančno podpirajo občine Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Prijave 
nanje pa so obvezne. Posamezne delavnice so 
med seboj povezane in zato udeležba samo na 
določenih delavnicah ni mogoča.

Razvoja agencija Sora

Zavodu za gozdove Slovenije. Po njegovih 
besedah je bila v KE Poljane količina drevja, 
napadenega s podlubniki, že v 2017 za polovico 
nižja (30.000 m3) v primerjavi z letom 2016. 
»Letos je stanje še boljše. Lani je bilo na 
območju občine, ki jo večinoma pokrivata 
gozdnogospodarski enoti Poljane in Sovodenj, 
za posek označenega 24.471 m3 drevja, letos pa 
do 1. septembra le še 4.077 m3. Razlog za to je 
vestno delo gozdarjev pri pregledovanju goz-
dov in dosledna zahteva po realizaciji izdanih 
odločb,« je dejal Žun in poudaril, da so se lastni-
ki na izdane odločbe večinoma odzvali aktivno 
in napadeno drevje posekali pravočasno. Poleg 
tega so po njegovih besedah vestni lastniki tudi 
sami redno pregledovali svoje gozdove in bili 
pozorni tudi na stanje v okolici. »Sodelovanje 
med gozdarji in lastniki je zelo dobro. Zato je 
Poljanska dolina zelena in ne rjava!«

Kljub temu pa je potrebna pozornost tudi v 
prihodnje, saj se po besedah našega sogovornika 
lubadar pojavlja na veliko manjših žariščih, ki 
so potencialno nevarna za ponovno širitev. »Vsa 
napadena ali na drug način poškodovana dreve-
sa (veter, sneg, strela …) je treba takoj posekati, 
pred začetkom sečnje pa o tem neposredno 
obvestiti revirnega gozdarja ali to sporočiti na 
KE Poljane,« je še opozoril Žun.

Tina Dolenc
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Kakšne MKČN poznamo?
Male komunalne čistilne naprave do 50 PE 

(ali krajše MKČN) so naprave za čiščenje od-
padne vode iz gospodinjstev. V MKČN se čisti 
odpadna komunalna voda, zato se vse čistilne 
naprave, ki čistijo to odpadno vodo, imenujejo 
komunalne. Vse delujejo po istem principu – 
vodo čistijo mikroorganizmi, ki se sami od sebe 
naselijo v čistilno napravo, zato so vse MKČN 
biološke čistilne naprave. V Sloveniji sta najbolj 
razširjeni dve vrsti MKČN:

• rastlinske čistilne naprave (projektirane in 
zgrajene za vsak objekt posebej), 

• tipske čistilne naprave po standardu SIST 
EN 12566-3 (plastične ali betonske).

Vertikalna rastlinska čistilna naprava 
(vertikalna RČN)

Rastlinske čistilne naprave so lahko ver-
tikalne ali horizontalne. Za objekte do 50 oseb 
se zadnja leta priporoča vertikalne rastlinske 
čistilne naprave. Voda se čisti enako kot pri 
vseh čistilnih napravah, to je s pomočjo mik-
roorganizmov. Pri vertikalni RČN so mikro-
organizmi pritrjeni na zrna peska, zrak pa se 
dovaja pasivno. Zaradi pasivnega dovajanja 
zraka s pretakanjem vode za svoje delovanje 
ne potrebuje elektrike. Ker so mikroorganizmi 
pritrjeni na zrna peska, jih povečan dotok vode 
ne odplavi. 

Vertikalne RČN so v osnovi enostavne, 

Čistilne naprave

Vertikalna rastlinska čistilna naprava
Cenovno in prostorsko so se rastlinske čistilne naprave močno približale tipskim. 
Kar se tiče učinkovitosti čiščenja in robustnosti, pa močno presegajo marsikatero 
tipsko čistilno napravo. V članku podrobneje predstavljamo, zakaj je vertikalna 
rastlinska čistilna naprava zagotovilo za kakovostno čistilno napravo brez skrbi, 
brez servisov in brez smradu.

vendar je pri njihovem projektiranju in grad-
nji potrebno upoštevati določene specifične 
zahteve. Najbolj pomemben del vsake vertikal-
ne RČN je izbira pravega peska. Vsak pesek 
namreč ni primeren, zato je potrebno izbrati 
pravo frakcijo s pravo vsebnostjo posameznih 
delcev (krivulja zrnavosti). Pomembne so 
tudi rastline, ki so posejane v samo napravo. 
Glavna vloga rastlin ni čiščenje odpadne vode, 
temveč zagotavljanje pretočnosti naprave, saj 
se rastline prehranjujejo z odmrlimi mikro-
organizmi.  Njihov bogat koreninski sis  tem 
vedno znova ustvarja nove in nove pore, s tem 
pa rastline zagotavljajo, da peska v vertikalni 
RČN ne bo potrebno menjati vsaj 20 do 30 let. 
Pred vertikalno RČN se nahaja usedalnik, za 
katerega se lahko uporabi obstoječa greznica 
(če je ustrezna) ali pa se vgradi nov polietilenski 
oziroma betonski usedalnik. Greda RČN se 
po priporočilih gradi z gumirano plastjo, saj 
plastični kalupi lahko na pobočjih zdrsnejo ali 
počijo. O učinkovitosti čiščenja ni dvoma, saj 
so dosežene prve meritve tudi do desetkrat nižje 
od zakonodajnih normativov.

Bistveni prednosti vertikalnih RČN v 
primerjavi s starimi, horizontalnimi RČN:  

1. Potrebna je manjša površina in zgolj 
ena greda. Vertikalna RČN potrebuje le 2 m2 
površine na osebo in je globoka 1 meter; manjše 
dimenzije so  na dolgi rok vprašljive. 

2. Ker je potrebna le ena greda, so cene 
bistveno nižje kot pri starejših RČN.

Prednosti vertikalnih RČN v primerjavi 
s tipskimi (električnimi) MKČN:

1. Vertikalna RČN deluje takoj po vgradnji, 
kar pomeni, da lahko prve meritve izvedete v 
prvem možnem roku, to pa vpliva na hitrejšo 
pridobitev občinske subvencije. 

2. Vertikalna RČN čisti vodo popolnoma 
brez elektrike.

3. Vodilni ponudniki ponujajo brezplačno 
garancijo ne le na vodotesnost, ampak tudi na 
učinkovitost delovanja in ustrezne prve meritve, 
kar pomeni varno naložbo.

4. Če imate primerno obstoječo greznico (z 
dnom, je vodotesna, ima vsaj dva prekata), jo 
lahko uporabite kot usedalnik pred vertikalno 
RČN.

5. Vertikalna RČN je najugodnejša rešitev 
izmed vseh MKČN tudi na dolgi rok, saj ne 
potrebuje servisov; vse, kar je potrebno, je 
praznjenje usedalnika enkrat na približno tri leta 
in košnja rastlin enkrat letno v jeseni. 

6. RČN izredno dobro prenaša nihanja 
dotoka odpadne vode in ker deluje takoj po 
začetku uporabe, je primerna tako za stalno kot 
nestalno naseljene objekte.

7. Pri vertikalni RČN ni skrbi, saj so v celoti 
pohodne, vsa voda je pod površino, tako da 
človek ali hišni ljubljenček ne more priti v stik 
z njo, tudi ni smradu in ni komarjev. 

Na kaj je potrebno paziti pri izbiri čistilne 
naprave?

1. Kapaciteta čistilne naprave se označuje 
s PE = populacijski ekvivalent, ki predstavlja 
porabo vode ene osebe. Pri izbiri kapacitete 
MKČN upoštevajte današnje število oseb v 
objektu in tudi predvideno število oseb čez 5 
ali 10 let.

2. Rastlinska čistilna naprava mora imeti 
priložen projekt PZI/PGD ali tehnološki načrt, 
ki je žigosan s strani odgovornega projektanta, 
saj gre za proizvod, ki je projektiran za vsak 
objekt posebej. Tipska čistilna naprava mora 
imeti priloženo izjavo o lastnostih gradbenega 
proizvoda (po standardu SIST EN 12566-3), saj 
gre za tipski proizvod.

3. Kupujte od podjetij, ki so že dolgo pris-
otna na trgu. Garancija vam ne pomaga, če gre 
za podjetja, ki vsako leto zaprejo svoja vrata in 
se odprejo pod novim imenom.

4. Pri izbiri upoštevajte tudi stroške elek-
trike, upravljanja in servisiranja, saj lahko ti 
hitro postanejo visoki. Izberite napravo, ki bo 
ugodna tudi na dolgi rok!

5. Izberite napravo, ki potrebuje praznjenje 
približno enkrat na tri leta, saj je to obdobje, v 
katerem tudi lokalno komunalno podjetje prazni 
male čistilne naprave po svojem razporedu.

6. Izberite tista z daljšo garancijo in pazite, 
kaj ta vključuje. Pozanimajte se, ali gre le za 
garancijo na vodotesnost ali pa vam garanti-
rajo tudi učinkovito delovanje in ustrezne prve 
meritve!

Letake o vertikalnih rastlinskih čistilnih 
napravah lahko dobite tudi na Občini Gorenja 
vas - Poljane.

Urban Čepon
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»Na dvoriščih komunalnih podjetij po 
Sloveniji se nabirajo kupi odpadnih nagrobnih 
sveč, 1.245 ton jih v Sloveniji nimamo kam 
oddati«, pišejo časopisi. Pred nekaj leti sta 
učenki naredili odlično nalogo z naslovom 
Odstranimo plastenke z vodo iz trgovin. Naloga 
zaradi velikih koncernov v ozadju ni prišla dlje 
kot na regijsko tekmovanje. Zakaj je potrebno, 
da nas nekaj udari po žepu, potem pa pričnemo 
razmišljati, da bi se bilo dobro spremeniti? Mc-
Donalds gledam žalostno od daleč, a ne zaradi 
hrane, ki ni najbližja našim potrebam, temveč 
zaradi plastike, ki se nakopiči na pladnju, ko 
ga odneseš nazaj. Ali moramo kupiti v trgovini 
plastenko vode, če imamo pitno vodo, ki si jo 
lahko nalijemo v steklenico ali bidon? 

Teden brez plastike? Nemogoče. 
Poskusimo preživeti en teden brez plastike. 

Ni mogoče. V plastiko sta zavita sir, salama, v 
plastičnih posodicah so vsi namazi, marmelada, 
jogurt, mleko, olje, pijače … Čestitajmo tistim 
prodajalcem, ki oddajajo sokove, marmelado, 
skuto, mleko in jogurt v steklenicah. Toda ob 
spodbujanju steklene embalaže so me obves-
tili, da za čiščenje steklenih kozarcev porabijo 
ogromno vode in tu je spet vprašanje, ali se 
varčno obnašamo do Zemlje. Trenutno je toliko 
zelenjave na vrtovih in sadja v sadovnjakih, da 
nam ni treba hoditi v trgovino. 

V trgovinah zdaj ne ponujajo več vrečk. Te 
smo rabili do doma, kar je le nekaj minut, in 
jih vrgli v smeti. Lahko si naredimo vrečke iz 
blaga in jih nosimo v torbici, da so vedno pri 
roki. Vrečka iz blaga je lahko lepo darilo ob 
rojstnem dnevu ali za novoletno obdarovanje. 
Videla sem občanke, ki so prišle po oreščke, 
sadje in zelenjavo s takimi vrečicami. 

Kavcija za plastenke? 
Evropska komisija pripravlja predlog, da 

bi vse članice Evropske unije uvedle kavcije 

Ukrepajmo, dokler je še čas

Bo plastika uničila naš planet?
Plastika pomeni veliko nevarnost za nas in naše zanamce. Kaj lahko storimo 
sami, da se znebimo plastične embalaže oz. jo prenehamo uporabljati? 

za plastenke. Nekateri plastični artikli so zelo 
nevarni za živali v morju in na kopnem. Plas-
tika se v morju razgrajuje in mi jo uživamo z 
morskimi sadeži. Po raziskavah je v Evropi 25 
milijonov ton plastike na letni ravni, od tega jo 
samo eno tretjino uspemo predelati. Ogromno 
je pristane v morjih. Čeprav pridno ločujemo 
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odpadke, bomo zanamcem morali pustiti lepši 
planet, kot trenutno kaže, zato bi bilo dobro 
pogledati na internetne strani in preveriti, kako 
nas dušijo plastični odpadki. Vatirane palčke, 
plastične slamice, plastični pribor in  krožniki 
– to je le nekaj stvari za enkratno uporabo, ki 
jih bo Evropska komisija poskušala prepovedati  
do leta 2025, a mi živimo zdaj in poskušajmo 
že zdaj preživeti brez njih. 

Zadajmo si en cilj v zvezi s plastiko. 
Moj cilj je, da bom vsakomur, ki bo kupoval 

plastične slamice, pojasnila, kako so nevarne za 
živali v morju. Na internetnih straneh si lahko 
preberete veliko žalostnih zgodb – želvi so 
odstranili plastično slamico iz nosne votline, 
kit je imel 29 kilogramov plastike v prebavnem 
traktu, krave so žvečile plastiko in zbolele. Tu 
izvemo, zakaj je v naši hrani plastika. V svetu se 
vsako minuto proda milijon plastenk. Plastične 
vrečke ne razpadejo sto let. Slovensko ministrst-
vo za okolje in prostor je ob svetovnem dnevu 
Zemlje zapisalo, da nas opominja, da si moramo 
vsi vsak dan prizadevati za trajnostno naravnan 
razvoj, zdravo okolje in bivanje ter okoljsko 
in podnebno bolj prijazen planet. Dokler ne 
bo zakona, povezanega z denarnimi kaznimi, 
nam bo malo mar za plastiko in naravo. Vsi si 
želimo, da bi bilo v našem okolju manj plastike. 
Potrudimo se narediti korak v to smer.

Jana Rojc

Razvojna agencija Sora vas v okviru projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem vabi 
na delavnico z naslovom

OPTIMIZACIJA PROCESOV V PODJETJU – koristi in napotki za manjša podjetja 

ki bo v sredo, 24. oktobra 2018, od 17.00 do 19.30  
v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

POUDARKI/GLAVNE TEME:
• Kaj je poslovni proces, kaj ga opredeljuje in kako ga predstavimo?
• Pomen in koristi procesne organiziranosti za učinkovito in uspešno vodenje podjetja.
• Uvedba procesnega pristopa v podjetje – kdaj je smiselna in kako se je lotiti v manjšem  
  podjetju?
• Prepoznani in popisani procesi – osnova za izboljševanje procesa in zniževanje stroškov.
• Optimizacija procesa – kako in kdaj se je lotiti ter kako spremljati njene učinke/koristi?
• Preproste formalne in neformalne tehnike, ki jih za optimizacijo enostavnejših procesov lahko  
  uporabi vsak podjetnik. 
Predavala bo dr. Milena Alič. 
USPOSABLJANJE JE NAMENJENO: mikro, malim in srednje velikim podjetjem, direktorjem 
in lastnikom ter strokovnim sodelavcem v podjetjih.
Delavnica je za udeležence brezplačna, saj je finančno podprta s strani občin: Škofja Loka, 
Gorenja  vas - Poljane, Železniki in Žiri.
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: 
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do petka, 19. oktobra 2018, na tel. št. 04/50-60-
220 ali e-naslovu info@ra-sora.si.

Večino embalaže predstavlja plastika. Potrudimo se, da je bo v gospodinjstvih čim manj.



14

1. Ime oziroma naziv in sedež sofinancerja
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
2. Namen javnega razpisa
Občina Gorenja vas - Poljane v skrbi za podobo kulturne krajine in stavbnega 
izročila namenja namenska proračunska sredstva za prenovo kulturne dediščine 
na podeželju. Razpis je namenjen obnovi objektov, razglašenih za kulturne 
spomenike lokalnega pomena na območju občine Gorenja vas - Poljane, in sicer 
za obnovitvena dela, izvedena v letu 2018.
3. Upravičeni prijavitelji
Za razpisana sredstva lahko kandidirajo lastniki ali investitorji obnove objektov 
kulturne dediščine na območju občine Gorenja vas - Poljane. Vsak prijavitelj 
lahko odda eno prijavo.
4. Sredstva in merila za sofinanciranje
Občinski proračun razpisu namenja 18.000 evrov. Prijavljeni izbrani projekti bodo 
sofinancirani v višini 4.500 evrov. 
V primeru, da bodo izbrani manj kot štirje projekti, se bo višina sofinanciranja 
posameznega projekta sorazmerno povišala, pri čemer znesek sofinanciranja ne 
sme biti večji, kot bodo vrednosti prijavljenih investicij izbranih projektov. 
V primeru, da bodo prijavljeni in izbrani več kot štirje projekti, se bo višina 
sofinanciranja posameznega projekta sorazmerno znižala. V primeru, da bo 
prijavljenih več kot pet projektov, se upoštevajo prijave prvih petih projektov glede 
na višino investicije v letu 2018. 
5. Upravičeni stroški
V okviru razpisa se sofinancirajo vsi stroški prenove objektov kulturne 
dediščine lokalnega pomena, vključno s stroški opreme, ki omogoča ohranjanje 
kulturnovarstvenih lastnosti objekta. 
Vsi stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za posege v prostor, stroški 
gradbenega nadzora ter stroški prispevkov za dovoljenja niso predmet sofinanciranja.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17 in 34/18) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kulturne dediščine 

na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018

Šubičeva hiša

Brezplačne počitniške delavnice za otroke
V avgustu so pri Zavodu O, Zavodu škofjeloške mladine v projektu 
Večgeneracijskega centra Gorenjske, skupaj s Šubičevo hišo in Občino Gorenja 
vas - Poljane že drugo leto zapored pripravili zanimive delavnice za otroke.

Vabljeni na predavanje 
Naravne rešitve za možgane

Kaj načenja naše možgane? Zakaj smo priča 
epidemičnemu razmahu degenerativnih bolezni 

živčevja? Kako je mogoče preprečiti, ustaviti in celo 
zdraviti propadanje možganov na naraven način? 
Naši predniki so poznali koristi rastlinskih moči v 
boju proti tovrstnim tegobam, sodobna znanost 
pa njihovim ugotovitvam pritrjuje in celo razkriva 

mehanizme, s katerimi rastlinam uspeva pomagati 
tudi na tem področju. Vabljeni na predavanje Sanje 

Lončar, ki bo v torek, 25. septembra 2018, ob 
18. uri v Kašči na Spodnjem trgu. Več informacij: 
040/477-640 (od ponedeljka do petka med 10. in 

14. uro) ali na apolonija@zavodo.org.

Kot je povedala strokovna delavka VGC 
Gorenjske pri Zavodu O Apolonija Kandus, je 
bila najbolj obiskana prva delavnica tiskanja ma-
jic, ki jo je obiskalo kar štirinajst otrok. »Majice, 
ki so nastajale pod prsti malih ali malo večjih 
ustvarjalcev, ki so poleteli na krilih domišljije 
in ustvarjalnosti, so bile neverjetne. Prepričana 
sem, da bi ob morebitni prodaji šle zelo dobro 
v promet, « je dodala. Plesna delavnica je bila 
nekoliko manj obiskana, kar pa ne pomeni, 
da otroci niso uživali v ritmih glasbe in novih 
koreografijah, ki so se jih naučili. »V plesnih 
oblekicah in rdeče obarvanih ličkih je bilo takrat 
dvorišče pred Šubičevo hišo samo njihovo. In 
manjkalo ni niti občinstvo.« Zadnja delavnica 
izdelovanja nakita iz Fimo mase je bila po 
obisku prav tako zelo številčna, udeležilo se je 
je dvanajst otrok. »Vedno znova presenečena nad 
odlično izbiro barv, ki si jih izberejo otroci, sem 
bila tudi tokrat navdušena nad vzorci, ki so jih 

ustvarili. Idej, za koga vse bodo izdelali ogrlico 
ali zapestnico, kar ni zmanjkalo ...; v prvi vrsti je 
bil nakit za očka.« Naša sogovornica obljublja, 
da kmalu spet pridejo v Šubičevo hišo. Kot pravi, 
z novimi idejami in nasmehom, saj je v tukajšnji 
družbi res prijetno in navdušujoče.

Kristina Z. Božič
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6. Vsebina prijave
a) Izpolnjen prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja (opis 

del, vrednost del, finančna konstrukcija projekta …). Prijavni obrazec je na voljo na 
spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane (rubrika »Razpisi in objave/Javni razpis 
-subvencija občine«) in v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane.

b) Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS za izvedbo del.
c) Izsek iz PZI projekta za dela, ki so predmet prijave, oziroma glede na obseg 

del idejna zasnova z opisom del ali specifikacijo opreme ali specifikacijo 
obnove opreme.

d) Račun izvajalca za v letu 2018 izvedena dela, ki so predmet prijave.
e) Upravno dovoljene za poseg, v kolikor je to potrebno.
7. Rok za predložitev prijav, način predložitve in upoštevanje prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali osebno v sprejemno pisarno občine 
na istem naslovu do vključno 30. 10. 2018.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni 
razpis za prenovo kulturne dediščine 2018«. Na hrbtni strani kuverte mora biti 
obvezno naveden naslov vlagatelja. 
Upoštevane bodo vloge, ki bodo skladne z namenom javnega razpisa, pravilno 
opremljene in pravočasno predložene sofinancerju. Zavrnejo se tudi vloge, ki ne 
bodo ustrezno dopolnjene.
8. Dodatna pojasnila  
Vsa dodatna pojasnila dobite na naslovu Občine Gorenja vas - Poljane ali po 
telefonu 04/51-83-100.
Gorenja vas, 7. september 2018

Občina Gorenja vas -  Poljane, 
župan Milan Janez Čadež

Delavnica tiskanja majic

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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Prireditve za otroke in odrasle v oktobru 2018
GORENJA VAS
VSAK DRUGI ČETRTEK Brezplačna delavnica za odrasle VGC Gorenjske Krajevna knjižnica
16.30–18.30 KRIŽ KRAŽ – vadba za možgane Zavod O Gorenja vas
4. 10. in 18. 10. Saša BERGANT 
ponedeljek, 1. 10 . Ura pravljic – za otroke od 4. leta naprej Romana Krajevna knjižnica
ob 17.00 ZABAVAJMO SE V SVETU PRAVLJIC HAFNAR Gorenja vas
torek, 2. 10. Otvoritev slikarske razstave Irena Krajevna knjižnica
ob 18.00 ŽIVIMO, DA PUSTIMO SLEDI TRATNIK Gorenja vas
ponedeljek, 8. 10 . Za otroke od 5. leta naprej Natalija Krajevna knjižnica
ob 17.00 BEREMO Z NASMEHOM S PSIČKO  STARMAN Gorenja vas
 AYLO Obvezne predhodne prijave KRAJNIK  
ponedeljek, 15. 10  Delavnica za spretne prste Saša Krajevna knjižnica
ob 17.00 IGRAJMO SE INDIJANCE AMBROŽIČ Gorenja vas
četrtek, 18. 10. Strokovno predavanje in delavnica VGC Krajevna knjižnica
ob 19.00 DEMENCA, MOJA UČITELJICA Gorenjske Gorenja vas,
  Ana CAJNKO  Zavod O mala dvorana 
   Sokolskega doma
ponedeljek, 22. 10. Glasbena pravljica GLASBILO in Glasbena šola Krajevna knjižnica  
ob 17.00 PRAVLJICA PRESENEČENJA Škofja Loka in  Gorenja vas
  Bernarda BUH 
ponedeljek, 29. 10. Projekt DRUŽINSKA PISMENOST Bernarda Krajevna knjižnica
ob 17.00 KNJIŽNICA, TE POZNAM? BUH Gorenja vas

POLJaNE
petek, 5. 10. Ura pravljic – za otroke od 4. leta naprej Romana Krajevna knjižnica
ob 17.00 ZABAVAJMO SE V SVETU PRAVLJIC HAFNAR Poljane
petek, 19. 10 .    Delavnica za spretne prste Saša Krajevna knjižnica
ob 17.00           IGRAJMO SE INDIJANCE AMBROŽIČ Poljane

sOVODENJ
petek, 5. 10. Ura pravljic – za otroke od 4. leta naprej Polona Izposojevalna enota  
ob 17.00 PETELIN IN NJEGOVA SUKNJICA HOMEC Sovodenj
petek, 19. 10. Delavnica za spretne prste Polona Izposojevalna enota
ob 17.00 JESENSKA DELAVNICA HOMEC Sovodenj 

OTROCI povabljeni, da pridete in pris-
luhnete pravljicam na pravljičnih in glasbeno-
pravljičnih uricah ter izdelate vsakič nekaj 
novega na delavnicah za spretne prstke. Na-
daljujemo sodelovanje z Ambasadorji nasmeha, 
v goste bosta prišli psička Ayla in njena last-
nica Natalija. NOVOST je projekt Družinska 
pismenost, kjer se bomo učili, kako najti kn-
jigo v knjižnici, kako se spopasti z različnimi 
otroškimi strahovi, kako izbrati pravo knjigo 
za otroka … Na teh delavnicah bodo prisotni 
starši skupaj z otroki, zaželene  so predhodne 
prijave. Prvič se bomo srečali konec oktobra in 
potem enkrat mesečno. 

ODRASLI povabljeni na strokovna ali 
potopisna predavanja, ki jih bomo pripravl-
jali enkrat mesečno, predvidoma vsak tretji 
četrtek v mesecu. Prva v goste prihaja Ana 
Cajnko (univ. prof. in dipl. soc. del. spec. 
gerontologije), predsednica društva in avtorica 
programa RESje, avtorica knjige Demenca, 
moja učiteljica, ki ne bo predavala, temveč 
z vprašanji spodbudila pogovor z udeleženci 
in s praktičnimi nasveti odgovarjala na vaša 
vprašanja. Rdeča nit delavnice bosta psiho-
socialni, in ne medicinski pristop do ljudi z 
demenco. 

Nadaljujmo tudi s KRIŽ KRAŽ – vadbo 
za možgane, delavnicami za odrasle. Srečanja 

Iz Krajevne knjižnice Gorenja vas

Prireditve se vračajo v knjižnico
Z oktobrom se v knjižnico ponovno vračajo prireditve za otroke in odrasle.

bodo potekala ob četrtkih na 14 dni. Prijave niso 
potrebne, le pridite in zabavajte se z voditeljico 
Sašo in drugimi udeleženci. 

Razstavni prostor bo gostil nova dela. Z 
odprtjem v torek, 2. oktobra 2018, ob 18.00 uri, 
nam bo svoja dela na ogled postavila domača 
ustvarjalka Irena Tratnik. 

Vse dejavnosti in predavanja so za obisk-
ovalce brezplačne. Članstvo v knjižnici ni 
pogoj za udeležbo na posameznem dogodku. 
Za več informacij nas pokličite ali nam pišite 
na e-naslov. Vrata knjižnice so vam odprta ob 
ponedeljkih, torkih in četrtkih. Veselimo se 
vašega obiska. 

Bernarda Buh

ODPRTJE RAZSTAVE
ŽIVIMO, DA PUSTIMO SLEDI

Irena TRATNIK
 

torek, 2. 10. 2018,                            
ob 18. uri,

razstavni prostor v knjižnici

STROKOVNA DELAVNICA
»DEMENCA, MOJA UČITELJICA«

Ana CAJNKO
 

četrtek, 18. 10. 2018, ob 19. uri,
MALA DVORANA 
Sokolskega doma

BREZPLAČNE DELAVNICE 
za odrasle

 

KRIŽ KRAŽ – vadba za možgane    
(zabavne in poučne miselne igre)

vsak drugi četrtek v mesecu            
Krajevna knjižnica Gorenja vas

KRAJEVNA KNJIŽNICA 
GORENJA VAS

04/510-71-00
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si

www.knjiznica-skofaloka.si

Delovni čas:
ponedeljek 

11.00–17.00
torek in četrtek 
13.00–19.00



16

OŠ Poljane je članica Unesco ASP že od leta 
2012. V sklopu mreže, ki deluje pod okriljem 
Slovenske nacionalne komisije za Unesco na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
potekajo različne dejavnosti in dogodki povsod 
po Sloveniji. Šole razpišejo projekte, na katere 
se lahko prijavijo preostale članice mreže, 
včasih pa se pokaže tudi priložnost za mednaro-
dno sodelovanje zunaj Slovenije. Tako je letos 
Unesco organiziral tabor za mlade iz Grčije, 
Cipra, Romunije, Albanije, Črne gore, Bolgarije 

Mednarodni Unescov tabor v Grčiji

Udeleženki tudi Malči in Marija iz Poljan
V tednu med 27. 8. in 3. 9. 2018 je v Grčiji, v kraju Halkidiki, potekal mednaro-
dni Unescov tabor, ki sta se ga poleg sedmih vrstnikov iz Slovenije, njihovega 
spremljevalca in več kot 140 mladih iz drugih evropskih držav udeležili tudi 
Malči Cvirn in Marija Omejc, učenki 9. razreda OŠ Poljane.

in Slovenije, na katerem sta bili predstavnici 
Unescovega središča za Gorenjsko devetošolki 
Malči in Marija. Nad taborom, katerega osred-
nja teme so bili trajnostni razvoj, dostopnost 
izobraževanja ter spodbujanje medkulturnega 
dialoga, sta bili navdušeni. Malči je svoje vtise 
o tem zanimivem dogodku strnila takole:

»Prvi dan je bil najbolj naporen, saj smo 
imeli let že v zgodnjih urah. Najprej smo z 
Brnika poleteli do Srbije (Beograd) in tam 
prestopili na letalo do Grčije (Solun). Ko smo 
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Slovenska delegacija mladih v Grčiji; Marija v prvi vrsti druga z desne, Malči v drugi vrsti 
drugaz desne

prispeli na letališče v Grčiji, pa so nas s taksiji 
odpeljali do avtobusa, kjer smo pobrali še Grke 
in potem smo se vsi odpeljali do YMCA kampa 
v Halkidikiju. Spali smo v ’bungalovih’. Na 
kratko: to je hišica z dvema zidanima stenama, 
ostalo pa so kot neke plastične zavese. Spali 
smo na pogradih. Dnevi so mi minevali zelo 
hitro. Vsak dan smo se pred kosilom šli kopat, 
vozit s kanuji in kajaki ter se družili s prijatelji 
iz drugih držav, s katerimi smo se zelo hitro 
spoprijateljili. Vsak večer so nas tamkajšnji 
animatorji zabavali z raznimi nastopi in igrami. 
Imeli smo tudi spoznavni dan, na katerem 
se je vsaka država predstavila in nekaj tudi 
zaigrala. Z udeleženci iz drugih držav smo se 
sporazumevali v angleškem jeziku, kar se meni 
osebno zdi zelo dobro, ker je bilo to prvič, da 
sem lahko angleščino dobro uporabila v praksi. 
Najtežje pa se je bilo posloviti od vseh novih, 
ki smo jih spoznali. Ko smo prispeli domov 
v Slovenijo, je slovenska ekipa, v kateri nas 
je bilo 10 (s spremljevalcem) pred vsemi na 
letališču zaplesala ples, ki so nas ga naučili v 
Grčiji. Vse skupaj je izpadlo zelo zabavno, saj 
so nas ostali ljudje na letališču snemali in plesali 
zraven. Imeli smo res lep zaključek počitnic in 
to bi lahko zagotovo ponovila«.

Potovanje v drugo državo z vrstniki je za 
otroke neprecenljiva izkušnja ter ne nazadnje 
odlična priložnost za uporabo tujega jezika v 
realnih situacijah. Udeležba na taboru je bila 
za slovenske učence brezplačna, tudi stroške 
letalske vozovnice je pokril Urad za Unesco. 

Anka Tušek, koordinatorka Unesco šole

Letos jim je kar malo ponagajal dež, zato so 
večkrat plavali v notranjem bazenu. Temperatura 
morja je bila sicer prijetna – okrog 23 stopinj 
Celzija. Niso pa bili le v vodi, ampak so spoznali 
tudi Luko Koper, geografske značilnosti sveta ob 
morju, obmorska mesta, morske živali in rastline, 
akvarij in še mnogo drugega.

Dnevne stalnice so bile športne aktivnosti, 
večerne družabne igre in pravljice pred spanjem.

Iz OŠ Poljane

Naj bo uspešno!
Za učenke in učence 5. razreda se šolsko leto že običajno začne nekaj dni prej – z 
letno šolo v naravi na Debelem rtiču. Glavni namen je seveda učenje plavanja 
in izpopolnjevanje plavalnih veščin, otroci pa spoznajo še vse kaj drugega.

Četrti dan šole v naravi, ki je bil plavalno 
manj naporen, so opisali takole:

»Po dopoldanskem ogledu Debelega rtiča 
in krajšem plavalnem delu smo se popoldne z 
barko peljali v Piran. Ogledali smo si mesto, 
posebej zanimivo pa je bilo v akvariju. Letos 
je bila največja zanimivost hobotnica, ki se je 
spretno gibala po akvariju in spreminjala barvo. 
Prav tako je bilo živahno tudi v mestu, kjer je 

bilo kljub začetku 
septembra še veliko 
tujih turistov. Pri-
jetno toplo vreme 
nas je spremljalo čez 
dan in v večer, ko 
smo se polni vtisov 
vračali na Debeli 
rtič in na poti opa-
zovali dve ladji, ki 
sta bili zasidrani ob 
naši poti. Po večerji 
so sledile športne 

dejavnosti. Zaključek dneva smo popestrili z 
nekaj družabnimi igrami in pisanjem dnevnika. 
Še pravljica in spanje – in iztekel se je še en 
dan.«

Prvič v šolo
Medtem ko so petošolci uživali na morju, 

se je za ostale učence začelo novo šolsko leto. 
Prav posebne pozornosti so vsako leto deležni 
prvošolke in prvošolci, ki so na svoj prelomni, 
prvi šolski dan v spremstvu staršev pogumno 
vstopili skozi šolska vrata. Letos jih je v Pol-
janah 39, na Podružnični šoli Javorje pa 8. V 
avli sta jih najprej pozdravila ravnateljica Metka 
Debeljak in župan Milan Čadež, ki je učencem 
že tradicionalno podaril slovensko zastavo s 
povabilom, da jo ob državnih in občinskem 
prazniku tudi izobesijo. Sledila je lutkovna 
predstava Hitri polžek. Po predstavi so se otroci 
in starši preselili v učilnice, zaključili pa so 
s sladkim presenečenjem, tako kot se za tak 
pomemben dan spodobi.

Sicer pa so pomembni vsi šolski dnevi, zato 
vsem učenkam in učencem želimo uspešno 
šolsko leto 2018/2019!

Bernarda Pintar
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Sprejem prvošolcev
Največjo spremembo so doživeli naši 

prvošolci. Na matični šoli jih je letos 42. V 
šolski avli jih je pozdravil ravnatelj Izidor 
Selak z dobrodošlico in nekaterimi napotki 
zanje in njihove starše. Nato so jih s pesmico 
Modrijan pozdravili učenci 2. razredov. Učence 
je s spodbudnimi besedami nagovoril tudi 
župan Milan Čadež. Sledil je uradni sprejem. 
Ravnatelj je poklical učence po oddelkih in jim 
izročil priznanja ob vstopu v šolo. Župan jim 
je podaril slovenske zastave. Učitelji Anaela 
Pajić, Branko Grošelj, Lucija Tomc in Barbara 
Radič so sodelovali pri sprejemu in vsakemu 
prvošolcu čestitali ob vstopu v šolo. Sledilo 
je fotografiranje. Po fotografiranju so učitelji 
pospremili učence in starše v učilnice. Starši 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Največja sprememba je za prvošolce
3. septembra smo se dokončno poslovili od brezskrbnega poletja in se odgovorno 
podali v novo šolsko leto.

Na šoli v Gorenji vasi je letos 42 prvošolcev.
so se poslovili, učenci pa so se skozi različne 
igre spoznavali med seboj in z učitelji. Vsi 

prvošolčki so ta dan seveda prejeli tudi rumene 
rutice za dobro vidnost v prometu. Dan smo 
zaključili z ogledom zabavne predstave z 
naslovom Pika Nogavička gre v šolo. Vsem 
prvošolcem želimo, da se bodo v naši šoli dobro 
počutili in veliko naučili.

Fotografska razstava
Učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 

so skozi objektiv fotoaparata opazovali svet 
okoli njih. Pripravili so fotografsko razstavo z 
naslovom Svet je lep, ki si jo lahko ogledate v 
knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji Loki. Učenci 
vas vabijo na ogled, da boste videli, kako lepe 
in zanimive motive so našli. Razstava je bila 
pripravljena pod vodstvom mentorice Bojane 
Mihalič Stržinar.

V naslednji številki si lahko obetate več 
novic z naše šole, saj se bo dogajanje na njej 
takrat že odvijalo s polno paro.

Zbral: novinarski krožek

V šoli na Sovodnju se s številom učencev 
spet bližamo petdesetici, letos jih je 48. Za to 
je poskrbelo deset novih junakov, ki so jih starši 
pripeljali v 1. razred. Drugošolci, s katerimi bodo 
sobivali v oddelku, so jim zaigrali predstavo Trije 
metulji. Prvo spoznavanje je potekalo prek social-
nih iger, prvo ustvarjanje pa ob pomoči staršev in 
učiteljic. Izrezali in pobarvali so Ostržkovo glavo, 
na njegov dolgi nos pa takoj lovili obročke.

Posladkali so se s sladoledom in se v telo-
vadnici pridružili ostalim učencem. Starejši otroci 
so prebrali spodbudne misli, zapeli in zaigrali na 
Orffove instrumente ter harmoniko. Zbrane sta 
nagovorila ravnatelj Izidor Selak in župan Milan 
Čadež, prvošolcem sta čestitala in jim izročila 
slovenske zastave.

Milka Burnik

Rekreacija ŠD Partizan 
Gorenja vas
AEROBIKA
DAN IN URA ZAČETEK
PONEDELJEK ob 19.00  1. 10. 2018
TOREK ob 18.30 2. 10. 2018
VADBA ZA STAREJŠE
DAN IN URA ZAČETEK
TOREK ob 17.30 2. 10. 2018
PILATES
DAN IN URA ZAČETEK
PONEDELJEK ob 18.00 1. 10. 2018
TOREK 19.30 2. 10. 2018
ČETRTEK ob 17.30 in 18.30 4. 10. 2018
ZUMBA
DAN IN URA ZAČETEK
PONEDELJEK 20.00 1. 10. 2018
Več informacij: vodene.vadbe.gv@gmail.com

NOVO!
 BOOT CAMP v TOREK ob 20.30!

Vadbe potekajo na OŠ Ivana Tavčarja. Cena vadb 
je ugodna. Pridite na teden odprtih vrat, ki bo med 
1. 10. in 4. 10. 2018, in si izberite svojo vadbo!

Vljudno vabljeni!

Velik korak za junake 1. razreda

 Prvi šolski dan na Podružnični šoli Sovodenj
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Prvošolce so na njihovih mizah prvi šolski dan počakali lični paketi.
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Kako da si se odločil za ta kolesarski 
podvig?

Od nekdaj sem si želel potovati po svetu, 
a si nikoli nisem mislil, da bom potoval s 
kolesom. Za kolo sem se odločil zaradi dveh 
razlogov. Septembra lani smo s prijatelji 
kolesarili na Slovaško, in čeprav nam ni bilo 
lahko, sem spoznal, da je hitrost potovanja s 
kolesom idealna. Potovanje na kolesu mi je 
predstavljalo tudi velik izziv, in bolj ko so mi 
ljudje govorili, da sem nor, bolj se mi je ideja 
zdela privlačna.

Kjer si našel informacije, pomoč?
Prebral sem knjigo o Tomažu Humarju ml., 

ki je s kolesom prepotoval svet, in v njej dobil 
nekaj koristnih podatkov. Druge nasvete pa 
sem našel na internetnih blogih tujih kolesarjev. 
Največ se naučiš sproti, in že po enem tednu 
sem vedel, česa ne bom potreboval.

Kako si se pripravil za pot, ali si nabiral 
kondicijo, je bilo veliko dela  z dokumenti?

Eden izmed nasvetov, ki sem ga našel na in-
ternetu in mi je bil všeč, je bil ta, da ni potrebno 
trenirati pred samim potovanjem, ker sčasoma 
na sami poti pridobiš dovolj kondicije. Prve 
dni sem kolesaril po ravnini in se nisem preveč 
naprezal, tako da se je telo hitro navadilo na 
vrtenje pedal. Bolj so me skrbele vize in zelo 
prav mi je prišla spletna stran caravanistan.com, 
kjer sem dobil informacije o vseh vizah. Na 
žalost so me prav oni zavedli s kitajsko vizo, saj 
sem po dobrih izkušnjah z iransko vizo preveč 
zaupal njihovemu nasvetu o pridobitvi kitajske 
v Teheranu in sem na koncu ostal brez nje.

Podvig Rožleta Revna iz Gorenje vasi

S kolesom do Kitajske
23-letni Rožle Reven iz Gorenje vasi nikakor ni običajen slovenski študent. V 
le pol leta je naredil diplomo iz prevajalstva, se usedel na kolo in se odpeljal 
proti Kitajski. Vanjo zaradi zapleta z vizo ni mogel vstopiti, je pa prišel čisto do 
njene meje. Prekolesaril je več kot 10.000 kilometrov, premagal 80.000 višinskih 
metrov vzponov, prečkal 12 meja in na kolesu presedel 590 ur. Iz Gorenje vasi 
je odšel 6. marca in kolesarjenje zaključil 15. avgusta letos.

Po katerih državah si kolesaril na svoji 
poti?

S kolesom sem prevozil 13 držav: Hrvaško, 
Srbijo, Bolgarijo, Grčijo, Turčijo, Gruzijo, 
Armenijo, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Tadžikistan, Kirgizijo in Kazahstan.

 Kako si doživljal razlike med deželami?
V prvem delu potovanja sem občutil men-

javo muslimanske in krščanske vere. Iz naših 
krajev sem slab mesec kolesaril po Turčiji in se 
nato znašel spet v krščanskih Gruziji in Armeni-
ji. Vse se je spremenilo spet v Iranu, a od takrat 
naprej sem imel le še muslimanski svet. Glasne 
mošeje in nato tihe mošeje. Evropsko stranišče 
in vmes arabsko stranišče. Države z alkoholom 
in Iran s strogo prepovedjo alkohola. 

Kakšno prehrano si imel, kako je bilo s 
prenočevanjem?

S sabo nisem imel opreme za kuhanje, zato 
sem vso pot jedel v lokalnih gostilnah in malih 
obedovalnicah. Najboljši mi je bil zajtrk v Turčiji. 
Skoraj vsako jutro sem si kupil njihove žemljice 
(poğaça) in burek (su böreği), ki bi jih lahko jedel 
v nedogled. Najbolj zanimiva pijača je bilo ned-
vomno fermentirano konjsko mleko (kumis), ki 
je narodna pijača Kirgizije. Ima grenak okus in je 
gazirano. Moraš se ga navaditi, a je dobro ohlajeno 
in sveže kar pitno. Prenočišča v večjih mestih sem 
iskal prek ‘couch surfinga’ in po hostlih. S sabo sem 
imel tudi opremo za kampiranje in vsaj tretjino časa, 
ko sem bil na kolesu, sem nekje kampiral.

Si na poti doživel kaj nenavadnega?
Najbolj nenavadna izkušnja se mi je zgodila 

v Iranu. Zadnji dan pred Teheranom nisem našel 
mesta za kampiranje in na srečo sta me dva proda-
jalca sadik paradižnika ustavila in me povabila na 
večerjo. Bila sta mojih let in nista znala niti besede 
angleško. S slikami na telefonu sem jima razložil, 
da iščem mesto za kampiranje in le odmahnila 
sta z roko in pokazala nase, znak za hišo, name 
in znak za spanje. Pokimal sem in sledil sem nju-
nima motorjema in prišel do povprečne hiše, ki je 
bila polna žensk, ki so sedele na tepihu. Pojedel 
sem in Mehda me je skupaj z mlajšim bratom in 
prijateljem nekam odpeljal. Bil je vikend in na 
nekem prašnem dvorišču je nekdo pel in moški 
so se v krogu držali za roke in plesali. Ritem mi 
je bil nenavaden in nisem dojel, kaj se dogaja, saj 
nihče od mojih prijateljev ni znal angleško. Ples 
sem opazoval pol ure, ko sem se končno vprašal, 
kje so ženske. Spil sem nekaj čajev in moral na 
stranišče, ko sem pred vrati v drugo hišo na tleh 
videl polno ženskih čevljev. Vrnil sem se in našel 
nekoga z internetom in lahko sva se sporazume-
vala prek prevajalnika. Ugotovil sem, da sem na 
poroki in mlademu ženinu je bilo v veliko veselje, 
da je na njegovi poroki turist, tako da sem se 
moral večkrat slikati z njim. V glavnem, bil sem 
na iranski poroki in vsaj dve uri nisem vedel, za 
kaj gre. Slabih izkušenj nisem imel.

Potoval si po deželah, iz katerih zdaj 
določeni ljudje na vsak način hočejo priti v 
Evropo, ti pa si od tu šel k njim. Si morda v nji-

Rožle v Tadžikistanu, gore v ozadju so že del Afganistana
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V zgodovinskem mestu Samarkand v Uzbekistanu. Mesto se nahaja na trasi nekdanje Svilne poti 
in je vpisano na seznam svetovne dediščine Unesca.
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hovih domovinah opazil, kaj jih žene sem?
Standard življenja je v nekaterih državah 

neznansko slabši kot v Evropi. Redki ljudje imajo 
službe, in še te so zelo slabo plačane. Značilno 
za vse države v Srednji Aziji je nedemokratično 
izvoljen predsednik, katerega slike visijo povsod, 
in režimi močno spominjajo na diktature. Položaj 
žensk je v državah v Srednji Aziji verjetno med 
slabšimi na svetu, saj sem jih pogosto videval 
opravljati težka fizična dela, za Kirgizijo pa je 
bilo še pred nekaj leti povsem normalno, če si je 
moški ukradel dekle in jo prisilil v poroko.

Te je bilo kdaj strah?
Strah me je bilo pri mojih prvih nočitvah v 

šotoru in pri vožnji skozi dolge, neosvetljene 
tunele.

Si bil zelo utrujen, ko si končal pot?
Stegenske mišice sem čutil še dva tedna, a 

sem se že prej dobro odpočil v Almatyju, kjer 
sem en teden čakal na let domov.

Kako s perspektive vsega, kar si videl in 
doživel, zdaj gledaš na Slovenijo in domači 
kraj?

Potovanje je bilo neverjetno, saj sem začel 
bolj ceniti Slovenijo. Ko sem se vrnil, sem neka-
ko doživel pozitiven kulturni šok. Ni bilo več 
jarkov z vodo, v katere se je metalo smeti. Ni bilo 
več norega prometa in vidno opitih voznikov. 
Ljudje na cesti niso trobili vsevprek in spet sem 
se lahko normalno usedel na stranišče. Krave in 
druge domače živali so spet bile za ogradami, in 
ne na sredi ceste. Zelena luč na semaforju je spet 
pomenila varno prečkanje ceste, in po nobenem 
obroku ne čutim bolečin v trebuhu.

Na Kitajsko nisi mogel vstopiti, te mogoče 
mika, da bi jo kdaj obiskal?

S kolesom verjetno ne, saj sem poslušal 
zgodbe od drugih kolesarjev, ki so morali 
večkrat na dan skozi temeljite preglede koles in 
prtljage, tako da se je vsem nekako zamerila.

Kako bi ocenil to izkušnjo, kakšen pomen 
ima v tvojem življenju? 

Izkušnjo bi ocenil kot zelo pozitivno, saj sem 
spoznal, kako dobri so ljudje po svetu. Večkrat 
sem dobil zastonj obrok in prenočišče, ne da bi 
prosil za kar koli.

Nedvomno je to najboljša in najbolj za-
nimiva stvar, ki sem jo naredil v življenju. Za 
zdaj še ne razmišljam o načrtih za prihodnost, 
sem pa na kolesu zelo užival.

Rožle, najlepša hvala za ta zanimiv ip-
ogovor.

Jure Ferlan

KS Javorje, TD Stari vrh in Župnija Javorje vabijo na praznovanje 
ob 200-letnici rojstva pomembnega javorskega rojaka Luka Jerana. 16. 
oktobra, prav na njegov rojstni dan, bo delegacija iz Javorij obiskala 
njegov grob na ljubljanskem Navju. Istega dne bodo otroci iz šole v 
Javorjah obiskali njegovo rojstno hišo. V soboto, 20. oktobra, ob 15. uri 
bo izpred javorske šole organiziran krajši sprehod do Jeranove rojstne 
hiše, kjer se bodo s položitvijo cvetja pred spominsko ploščo in krajšim 
kulturnim programom poklonili njegovemu spominu. Ob 17. uri bo v 
javorski župnijski cerkvi maša, po njej pa v šoli proslava, kjer bo več 
govornikov predstavilo osebnost Luke Jerana, misijonarja, pesnika, 
pisatelja, urednika in dobrotnika. Vabljeni!                         Jure Ferlan

Za Gimnazijo v Škofji Loki se je odločila zaradi 
bližine, vendar je kmalu ugotovila, da pravilno, saj 
je, po Rebekinih spoznanju, zares super šola. 

V evropski oddelek si se verjetno vključila 
z razlogom, zaradi določenih interesov, 
mogoče z mislijo na kasnejšo študijsko pot in 
vključitev na trg dela?

V preteklosti je bil evropski oddelek namen-
jen dijakom, ki jih zanimajo mednarodni odnosi 
v Evropi, zgradba in delovanje Evropske unije, 
mednarodno povezovanje itd. Danes se evropski 
oddelek ne razlikuje več od drugih na gimnaziji, 
z izjemo dodatne mednarodne izmenjave, zato 
vpis na ta oddelek ne predstavlja bistvene razlike 
z vidika nadaljnjega šolanja in poklica. 

Kakšna so bila zate štiri srednješolska leta? 
Gimnazijska leta so minila zares hitro. Zahtevnost 

gimnazije je bila kar po mojih pričakovanjih, saj 
uspeh oziroma neuspeh nista odvisna le od učne 
snovi, temveč od dela in truda, ki ga dijaki vložijo. 
Poleg učne snovi sem pridobila tudi veliko drugih 
znanj in izkušenj, koristnih za življenje, za katere 
bom vedno hvaležna. V štirih letih sem sodelovala 
na treh mednarodnih izmenjavah in se udeležila kar 
nekaj zanimivih ekskurzij. Sodelovala sem tudi na 
mednarodnem srečanju evropskih gimnazij, ki ga 
je gostila naša šola. 

Učenju sem posvetila kar precej časa, vendar 
različno za različne predmete. Če sem preslišala 
kakšno profesorjevo razlago, mi je otežilo delo 
pri učenju za teste. Rada sem imela zgodovino 
in geografijo. Eden izmed najljubših predmetov 
mi je bila tudi biologija. Do nobenega predmeta 
nisem imela posebnega odpora, nekateri so 
zahtevali le več truda.  

Kako danes mladi pristopate k pripravi 
na zrelostni izpit? Kaj vse se po tvoje skriva 
za doseženim številom točk na maturi?

Mladi pristopajo do mature na zelo različne 
načine, velikokrat odvisno tudi od nadaljnjih 
študijskih interesov in omejitev na fakultetah, 
nekateri jo jemljejo zelo resno, drugi spet manj. 
Matura je naporna in stresna za srednješolce, ki 
take vrste izpita niso vajeni. 

S prijatelji smo si pri pripravah pomagali na 
področjih, kjer je skupni trud velikokrat zelo koris-
ten, na primer pri matematiki. Za druge predmete 

Zlata maturantka Rebeka Klemenčič

Rebeka bo zdravnica
Rebeka Klemenčič je končala osnovno šolo v Gorenji vasi. Takrat še ni bila 
povsem prepričana, kam hoče usmeriti svoje nadaljnje šolanje. Gimnazija se 
ji je zdela najboljša možnost prav zato, ker pri petnajstih letih še ni vedela, kaj 
želi početi v življenju.

sem se večino časa učila sama, saj si je treba veliko 
stvari preprosto zapomniti s ponavljanjem. 

Zbrala sem 30 točk od 34. Naziv zlate mat-
urantke sem ujela zgolj po naključju in z nekaj 
sreče. Po odpisani maturi nisem pričakovala, 
da bo rezultat tako dober. Na maturi je precej 
odvisno od sreče, saj je veliko izpitnih vprašanj 
naključno postavljenih. Dobra predpriprava na 
maturo in na vsake vrste izpit je pomembna prav 
zato, ker so vprašanja postavljena drugače, kot 
jih dijak pričakuje. Le globoko znanje snovi 
pripomore k boljšemu reševanju nalog. Poleg 
treh obveznih predmetov sem splošno maturo 
opravljala še iz biologije in ruščine. 

Biti zlata maturantka je spodbuda za vpis 
na fakulteto. Katero?

Vpisala sem se na medicinsko fakulteto v Lju-
bljani. V prihodnosti se vidim v poklicu zdravnice. 
Ali bo to doma ali v tujini, še težko rečem. Slovenci 
bi morali izkusiti tudi tujino, da bi se začeli zavedati, 
da ni raj in da je življenje doma velikokrat lepše in 
kvalitetnejše, kot si morda mislimo. 

Mladi moramo verjeti vase in razmišljati s 
svojo glavo, imeti cilje in jih poskušati doseči 
– z manj ali več truda. 

Milka Burnik

Rebeka Klemenčič

Spoštovane bralke, cenjeni bralci! Če tudi 
vi poznate še kakšnega letošnjega zlatega 

maturanta, nam to sporočite na podblegaske.
novice@gmail.com in z veseljem ga bomo 

obiskali ter ga povabili k pogovoru.
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V Javorjah bodo obeležili 200-letnico rojstva Luka Jerana

Luka Jeran

V Teheranu, glavnem mestu Irana
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Slovo Ančke Šumenjak, rojakinje in pesnice s Hlavčih Njiv
Na pragu 97. leta starosti se je 6. julija 2018 v Jareninskem Vrhu poslovila 
poljanska rojakinja Ančka Šumenjak, ki je luč sveta ugledala pri Benditu na 
Hlavčih Njivah.

Mladostna  ljubezen jo je peljala z vojakom 
Tonetom Šumenjakom, ki je gradil vojaške 
objekte Rupnikove linije na Hlavčih Njivah, 
v osrčje vinorodnih Slovenskih goric. Želja po 
znanju, ljubezen do družine, veselje do dela 
na polju, vinogradu in v hlevu ter poseben 
odnos do marljivih čebelic so izpolnjevali 
njena hrepenenja in pričakovanja. Nikoli pa 
ni pozabila, kje je tekla njena zibelka. Vse to 
je s svinčnikom  in peresom prenašala v svoje 
številne pesmi in delno tudi prozne sestavke. 

Posebne pozornosti je bil letos deležen Boris 
Oblak, karikaturist iz Poljan. Zanimiv razgovor 
z njim je vodila Štefka Križnar. Povedal je, kako 
nastane elektronska – digitalna karikatura, na 

11. Kulturno popoldne v Podobenu

Druženje ob karikaturah
V kulturni dvorani – kozolcu – v Podobenu je bilo sredi avgusta že 11. Kulturno 
popoldne: prijetno druženje številnih obiskovalcev iz Podobena, Volče, Loma, 
Zakobiljka, Malenskega Vrha, Delnic, Gabrške Gore in od drugod. Prišel je 
tudi Zgojnarjev Ciril, ki bo kmalu dočakal 90 let.

Razstava najzanimivejših karikatur Borisa Oblaka v Podobenu
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redkih v Poljanski dolini, ki še zna narediti 
obutev na star čevljarski način, pa je pokazal 
čudovite škornje za narodno nošo. Marsikomu 
je že ‘potompljal’ – popravil obutev, da jo je 
lahko še uporabljal.

Mlada obetavna glasbena skupina Fantouci 
je zaigrala skupaj s citrarko Klaro Peternel; 
poleg drugih viž tudi svojo skladbo o Blegošu, 
ki jo bomo gotovo še večkrat slišali.

Tomaž Križnar je pripovedoval o edinstveni 
slovenski arhitekturi – kozolcu. Mi našemu 
rečemo kar kulturna dvorana. Žal se vedno manj 
uporablja za osnovne namene, kot je bilo to v 
starih časih. Najmogočnejši v Poljanski dolini 
je Mrakov kozolec na Volči.

Prijetno je bilo prisluhniti harmonikarjem: 
Galu, Tadeju, Rajkotu, Jožetu in Miranu. Vsako 
leto so boljši. Mežnarjevi godci in Francetovi 
orgličarji so pa tudi že naši stalni gostje. Tudi 
Mostarjev Francelj je obljubil, da bo še pisal 
pesmi. Njegovo letošnjo pesem sta korajžno 
recitirali Ema in Eva. Cilka in Ela, članici DPŽ 
Blegoš, pa sta prisotne nasmejali s prikazom 
kuhanja po starem in po novem.

Manjkala ni niti pogostitev, ki so jo prip-
ravile pridne gospodinje. Ob koncu smo 
skupaj sklenili, da se prihodnje leto ponovno 
srečamo.

Jože Dolenec

kaj je posebej pozoren … Postavil je tudi raz-
stavo nekaj najbolj zanimivih karikatur. Zelo je 
ponosen na karikaturi stare mame in očeta.

Čevljar Igor Pustovrh iz Gorenje vasi, eden 

Moj rodni dom
V bregu hišica stoji,

med sadnim drevjem se beli.
Ta hiša je moj rodni dom, 
ki vedno ga ljubila bom.

V njej srečen sem otrok živela
in mlado dekle pesmi pela:

z očetom, mamico,
z brati in s sestrico.

Po svetu smo se razkropili, 
v domovini in tujini,

a hiša bregu vabi nas
pod svojo streho prav vsak čas.

Veselo moje bi bilo srce,
če spet videla bi drage vse

in drago rodno hišico
od sonca vso ožarjeno.
Ker to ne bo zgodilo se,
je žalostno moje srce,

že dragi oče v grobu spi
in tudi mame že več ni.

Lepo je doma biti povsod,
kjer živi naš slovenski rod!

Vsak pa dom le ljubi ta,
ki v njem mu je tekla zibelka.

Pesem Moj rodni dom je iz četrte Ančkine knjižne 
zbirke pesmi z naslovom S pesmijo v srcu – skozi 
življenje … moje in tvoje. Posvečena je njenemu 
rojstnemu domu na Hlavčih Njivah 8.  

Njena dela so objavljena v štirih knjižnih 
zbirkah Natrgani cvetovi, Zemlja in pesmi, 
Pesmi med žetvijo in S pesmijo v srcu; skozi 
življenje… moje in tvoje. Zadnja zbirka, ki je 
izšla marca 2016, je najobsežnejša in vsebuje 
tudi kar nekaj proznih sestavkov iz njene mla-
dosti v Poljanski dolini, kakor tudi kasnejšega 
življenja in odnosov do soljudi v deželi vi-
nogradov. Svoje pesmi in sestavke je objavljala 
v Kmečkem glasu in lokalnih časopisih ter jih 
tudi sama večkrat recitirala in pripovedovala 
na številnih prireditvah širom Slovenije. Še 
posebno vesela je bila vabil na predstavitve 
po osnovnih šolah, saj je bila njena skrita in 
neudejanjena želja, biti učiteljica. Od leta 1999 
je bila častna občanka Občine Pesnica.

Še letos zgodaj pomladi je izražala veliko 
željo, da bi za 20. maj, svetovni dan čebel, izdali 
zbirko njenih pesmi o čebelah, ki so že napisane, 
»kakšno pa bi za to priložnost še napisala«, je 
rekla. Žal se ta njena želja ni več uresničila. 

11. julija 2018 se je na jareninskem 
pokopališču s spoštljivim odnosom, lepimi spo-
mini in ganljivim programom od nje poslovilo 
ogromno število njenih sorodnikov, prijateljev, 
znancev in občudovalcev, vsi z zavedanjem, 
da je bilo njeno življenje plodovito in dolgo. 
Ančka, hvala Ti za vse to!

Jurij Kumer
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Kam septembra in oktobra?  
• 30. september ob 10. uri: Sveta maša, po njej srečanje s krajšim 
kulturnim programom in kosilo za starejše v kulturnem domu v 
Lučinah. Organizira: RKS KO Gorenja vas. Dod. inf.: Marija Knafelj, 
marijaknafelj@gmail.com. 
• 4. oktober od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, holesterola 
in sladkorja v prostorih KŠPD v zdravstvenem domu v Gorenji 
vasi. Organizira: RKS KO Gorenja vas. Dod. inf.: Marija Knafelj, 
marijaknafelj@gmail.com. 
• 6. oktober in 3. november 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, 031/720-573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com. 
• 7. oktober ob 9. uri: Jesenski pohod skozi Zalo. Zbirno mesto in 
parkiranje na kmetiji Pr' Bukovc, Žirovski Vrh 44. Čas trajanja z 
vmesnimi postanki od 9. do 14. ure. Organizira TD Žirovski Vrh. Dod. 
inf.: Lucija Kavčič, 031/720-573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com. 
• 7. oktober ob 10. uri: Sveta maša, po njej srečanje s krajšim 
kulturnim programom in kosilo za starejše v stavbi ob župnišču 
v Stari Oselici. Organizira: RKS KO Gorenja vas. Dod. inf.: Marija 
Knafelj, marijaknafelj@gmail.com. 
• 10. oktober, 14. november, 12. december:  Brezplačni tečaj angleščine 
v Šubičevi hiši v Poljanah. Prva skupina (za začetnike) ob 15.30, druga 
skupina (z že osvojenim predznanjem) ob 17. uri. Organizirajo: VGC 
Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške mladine, Zavod Poljanska 
dolina, Šubičeva hiša. Dod. inf.: Apolonija Kandus, 040 /477-640, 
apolonija@zavodo.org.
• 13. oktober ob 10.15: Brezplačna delavnica Izdelava nakita iz fimo 
mase (zabavna in ustvarjalna delavnica) v Šubičevi hiši. Organizirajo: 
VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške mladine, Zavod 
Poljanska dolina in Šubičeva hiša. Dod. inf.: Apolonija Kandus, 040 
/477-640, apolonija@zavodo.org.
• 8. november (in vsak četrtek ob 20.00): Pričetek nadaljevalne stopnje 
plesnega tečaja v OŠ Ivana Tavčarja. Organizira: KUD Trata Gorenja 
vas. Dod. inf.: tel. št. 031/250-723.

Novosti v Šubičevi hiši: Otroške rojstnodnevne zabave
V jesenskem času pričenjamo z organizacijo otroških rojstnodnevnih zabav, 
kjer poskrbimo za vaše male nadobudneže. Nudimo vam prostor in animacijo 
na različne teme.
Vinyasa/Hatha Joga
Idilična podstrešna dvorana je kot nalašč pripravljena za popolno sprostitev. 
Konec oktobra začnemo s sproščanjem telesa in duha v tradicionalni telesni in 
umski vadbi – jogi. Certificirana učiteljica joge, ki se je urila na tečaju klasične 
joge v Indiji, vas bo spremljala skozi dihalne vaje, rahla raztezanja in umiritve. 
Število udeležencev je omejeno. Ob več prijavah sta možna dva termina.
Pričetek, spoznavna: torek, 23. oktober, ob 17.30. Trajanje: 90 minut.  
Razstava: Likovna razstava Tomija Albrehta. Na ogled do 2. oktobra.  

Ogled muzejskih zbirk na Tavčarjevem dvorcu na Visokem 
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, 031/720-573, lucija.
kavcic@poljanskadolina.com. 

Ob praznovanju 230-letnice vabi Župnija Trata - Gorenja vas na sklop predavanj in 
drugih dogodkov, ki bodo od 6. do 10. oktobra potekali v dvorani Sokolskega doma 
v Gorenji vasi. K udeležbi lepo vabimo vse občanke in občane naše občine!

NAJAVA DOGODKOV 
Najave dogodkov pošljite Luciji Kavčič na Zavod Poljanska dolina: Lucija Kavčič, 
031/720-573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.

Zaključek pašne sezone na Blegošu
Drugo septembrsko soboto se je zaključila pašna sezona na Blegošu, 

ki organizirano poteka že vse od leta 1975. Letos se je pašna sezona na 
planini Blegoš začela 25. maja. 52 glav živine (dojilje in telice) se je paslo 
na 27 hektarjih pašne površine. Pašna skupnost Blegoš združuje kmete iz 
Leskovice, Robidnice, Lajš, Davče, Kopačnice, Podobena, Stare Oselice in 
Dolenje Žetine. Vsak, ki daje živino na planino, mora pridobiti koprološko 
analizo in izvesti potrebno zdravljenje ter živino pripravljati na pašo vsaj 14 
dni pred uradnim pričetkom paše na planini. Vsi pašni interesenti skladno 
z letnim načrtom paše opravijo potrebno število ur pri pripravi pašnika, 
popravilu ograj in čiščenju pašnih površin.                      Lidija Razložnik

Letošnja pašna sezona se je na Blegošu končala drugo soboto v sep-
tembru.
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Krompirjeva njiva lepo obrodila
Letos so na Visokem na njivi nedaleč od dvorca pod budnim očesom 

kipa Ivana Tavčarja člani Turističnega društva Gorenja vas posadili pet 
sort krompirja. Kot je povedal Zvone Bašelj iz društva, so jim pri pobiranju 
na pomoč priskočili člani društva Rovtarji, Planinskega društva Sovodenj 
in Društva upokojencev za Poljansko dolino. Po opravljenem delu, ko so 
nabrali nekaj manj kot štiri tone krompirja, so se ob prijetnem druženju 
poveselili ob melodijah Rovtarjev in krompirjevem golažu.

Jure Ferlan

Na Visokem je TD Gorenja vas zraslo kar štiri tone krompirja.
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V soboto, 1. septembra, se je 
v velikem šotoru v Todražu odvil 
tradicionalni piknik, ki povezuje 
prebivalce Dolenje in Gorenje 
Dobrave ter Dobravšc; tokrat že 
drugo leto zapored v organizaciji 
mlajše generacije Dobravcev. 
Poskrbljeno je bilo tako za za-
bavo kot okusno hrano in pijačo. 
Za kratkočasje otrok je bilo na 
voljo posebno igrišče. Letos 
so bile v programu županske 
volitve, na katerih so nastopili 
domorodni kandidati vsake vasi 
in predstavnik priseljencev, ki 
je slavil zmago. Pozornost so 
pritegnile tudi imitacije glasbenih 
skupin in tradicionalne športne 
igre za prehodni pokal, ki je 
pripadel Dobravšcam. Prvič so 
izvedli skupinsko fotografiranje 
po vaseh. Srečo je bilo možno 
preizkusiti na posebnem lotu in 
srečelovu. Po oceni organizator-
jev je bil obisk odličen. Prihodnje 
leto bo piknik slavil manjši, že 
15. jubilej.

Jure Ferlan

GHD Lučine 2018 z novim rekordom proge

Od Todraža do Lučin v manj kot dveh minutah!
Gorsko-hitrostna dirka Lučine z mednarodno udeležbo in spremljajoči dogodki 
so se letos odvili od 10. do 12. avgusta, na drugi avgustovski vikend, ki je tradi-
cionalno rezerviran za ta, kot ga nekateri imenujejo, dirkaški praznik. Italijan 
Federico Liber je postavil nov rekord proge, ki je zdaj pod magično mejo dveh 
minut.

Na dirki na Lučinah je letos padel nov re-
kord. Zanj je zaslužen Italijan Federico Liber, 
ki je s svojim prototipom Gloria G8P Evo s 
skoraj štirikilometrsko progo od Todraža do 

Lučin opravil v času 1:59,39, s povprečno 
hitrostjo 119,85 kilometrov na uro. Drugi v 
skupni razvrstitvi je bil Čeh Vaclav Janik v 
Normi M20F, na tretje mesto pa se je uvrstil 
najboljši Slovenec Vladimir Stankovič v Del-
lari T2. Trd boj je bil tudi za najvišja mesta 
državnega prvenstva, najbolj zaželeno lovoriko 
je domov odnesel Milan Bubnič z Lancia Delto. 
Kot je povedal Klemen Trček, predsednik AMD 
Zvezda, ki organizira dirkaški spektakel, jih je 
rekord proge spodbudil k novemu izzivu – da 
poskušajo podaljšati progo in v prihodnosti 
izpeljejo dirko za evropsko prvenstvo. Brez 
podpore občine, domačinov in sponzorjev 
izvedba dirke ne bi bila mogoča, zato se jim 
organizatorji  zahvaljujejo, hkrati pa vabijo na 
18. GHD Lučine avgusta 2019.

Jure Ferlan

Srečanje z dirkalnimi vozili in vozniki v Gorenji vasi

Zmagovalec in novi rekorder proge, Italijan 
Federico Liber
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14. piknik Od mostička do mostička

Odličen obisk 14. piknika je napovedal lep dogodek prihod-
nje leto. 

Fo
to

: J
ur

e 
Fe

rla
n

Fo
to

: J
ur

e 
Fe

rla
n

Na dirko se je prijavilo 96 tekmovalcev v 
različnih kategorijah iz Slovenije in nekaterih 
evropskih držav. V petek je precejšnje število gled-
alcev pritegnila kolona dirkalnih vozil, ki so se iz 
Todraža odpeljali do Sokolskega doma v Gorenji 
vasi. Tu je sledilo družabno srečanje, obiskovalci 
pa so si lahko ogledali vozila od blizu in voznike 
tudi kaj vprašali. V soboto so izvedli uradni trening 
s tremi teki. V nedeljo je sledil vrhunec z dirko, ki 
je kot vedno potekala v treh vožnjah. Tudi letos 
so izpeljali dobrodelno akcijo ‘Podarimo dirkaški 
nasmeh otrokom’, s katero so zbrali sredstva za 
šolski sklad šole v Lučinah.  
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Planinska koča na Ermanovcu je dobila novo 
teraso, septembrsko prireditev je odplaknil dež, 
ščepec planincev se je podal na Peč.

Planinska koča pod gozdičkom na vrhu Stare 
Oselice že celo poletje kaže spremenjeno podobo. 
Dodali so ji teraso, kjer je prijetno posedeti in 
uživati v razgledu. Ko bodo razmere dopuščale, 
bodo uredili še podstrešje z nekaj ležišči. Začrtane 
novosti je veliko lažje udejanjiti, če vreme pomaga 
in se da izpeljati tudi prireditve. Letošnje srečanje 

citrarjev in harmonikarjev je odpadlo, razstavo 
gob pa bodo pripravili v nedeljo, 23. septembra, 
na ogled bo od 10. ure do poznega popoldneva. 
Uspel pa je pohod na Peč, na 1.509 metrov visoko 
tromejo med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Pohodniki 
so se udeležili 38. srečanja planincev treh dežel, 
uživali v lepih razgledih in se za fotografski spomin 
najmlajši trije, od njih dva prvošolca, postavili za 
korak narazen, a vsak v drugo državo.

Milka Burnik

7. oktobra  
jesenski pohod skozi Zalo 

V TD Žirovski Vrh 7. oktobra tradicionalno 
pripravljajo jesenski pohod skozi Zalo. Ta bo 
šaljivo obarvan in vas bo popeljal od domačije 
do domačije, kjer boste okušali domače 
dobrote, zadišalo pa bo tudi po pečenem 
kostanju. Začetek bo ob 9. uri, startnina znaša 
12 evrov. Organizator priporoča toplo obutev 
in oblačila, saj je pohod na nadmorski višini 
750–920 metrov. 

Pot bo od kmetije Pr’ Bukovcu vodila na 
Goli vrh v smeri utrdbe Rupnikove linije, nato 
pa zavila v gozdove Zale. Po hrbtu Zale boste 
občudovali visoke jelke, številna mravljišča in 
uživali v tišini, dokler vas ne prestrašijo gozdni 
ravbarji. Pohod se bo nadaljeval do gozdne 
jase z leseno kočo, kjer bo potekal program. 
Nekoliko niže bo ogled mahovite medvedke, 
kjer bo pot zavila v smeri Mrakovega griča. 
Spust proti kmetiji Omejčk, kjer je tudi sedež 
društva, se bo nadaljeval z vzponom nazaj 
na hrbet Žirovskega vrha ter nazaj k Bukovcu 
na kosilo in druženje. Dolžina pohoda je 12 
kilometrov.

Lucija Kavčič

Spomladanski del letošnjega ciklusa 
šahovskih turnirjev za pokal Poljanske do-
line je zaznamovala množična udeležba tako 
domačih kot tudi gostujočih igralcev, večinoma 
iz osrednje Slovenije, nekaj tudi iz tujine. Prvih 
štirih turnirjev v Poljanah, Škofji Loki, Idriji in 
Železnikih, se je udeležilo kar 76 šahistov, med 
njimi tudi dva velemojstra, Matej Šebenik in 

Šahovski utrip

Jeseni nadaljevanje šahovskega turnirja
V jesenskih mesecih bo potekalo nadaljevanje ciklusa šahovskih turnirjev za 
pokal Poljanske doline Minervo 2018.

Marko Tratar, ter veliko število šahistov brez 
ratinga. Povečala pa se je tudi udeležba igralcev 
v mladinski kategoriji. 

Razlogi za povečanje zanimanja za šah so 
poleg denarnega sklada, ki ga prispeva podjetje 
Minervo, tudi razširitev nagradnega sklada, v 
katerega prispevajo nagrade številna domača 
podjetja in posamezniki, različne kategorije, 

poleg absolutne tudi kategorije do ratinga 1800, 
v katerega spada večina domačih igralcev iz 
Poljanske doline in okolice, posebno točkovanje 
za najmlajše do 15 let, točkovanje za seniorje 
nad 60 let ter točkovanje za najboljšega ig-
ralca z območja Upravne enote Škofja Loka. 
Za boljše informiranje zainteresirane javnosti 
smo letos postavili tudi spletno stran www.
pokalpoljanskedoline.si, aktualne novice pa so 
objavljene tudi na www.facebook.com/pokal-
poljanskedoline/. 

Izobraževalni šahovski večeri 
Po štirih turnirjih v absolutni konkurenci 

vodi mednarodni mojster, po rodu iz Poljanske 
doline (Slajke), Leon Mazi pred Sergeyem 
Trussevichem in Blažem Kosmačem.  V 
najmnožičnejši kategoriji do ratinga 1800 vodi 
Jože Čadež iz Srednje vasi, pred Pavletom 
Rantom iz Hotovlje, v kategoriji seniorjev in 
mladincev pa najbolje kaže Silvu Kovaču iz 
Idrije ter Samu Bobnarju iz Škofje Loke.

V jesenskih mesecih bodo predvidoma v 
Poljanah enkrat tedensko organizirani tudi 
izobraževalni šahovski večeri, ki jih bo vodil 
mojster Leon Mazi. Na njih se bo v sproščenem 
vzdušju obdelovalo šahovske probleme, zanimi-
vosti ter komentiralo aktualne partije najboljših 
svetovnih igralcev. Večeri bodo odprti za vse 
ljubitelje šaha in prijetnega druženja.

Vabljeni tudi na naslednji turnir, ki bo v 
soboto, 29. septembra 2018, v Železnikih.

Gens una sumus Poljanska dolina.
(Gens una sumus je geslo Svetovne šahovske 

federacije – FIDE in pomeni Ena druščina smo.)
Matjaž Mazzini

Obračun na prvi deski v turnirju v Škofji Loki najboljšega v mladinski kategoriji Sama Bobnarja 
s trenutno vodečim v ciklusu, mednarodnim mojstrom Leonom Mazijem.
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Planinsko društvo Sovodenj uresničuje ideje
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Sovodenjski planinci na tromeji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo
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47. Dan oglarjev na Starem vrhu 
V nedeljo, 5. avgusta, je na Starem vrhu 

potekal tradicionalni Dan oglarjev. Letošnja 
posebnost je bila predstavitev posameznih 
opravil na starih kmetijskih strojih in možnost 
ogleda starih traktorjev, ki so jih pripeljali 
gostje iz Voklega. Že v dopoldanskem času se 
je odvil Pohod med gorami. Obe prireditvi je 
organiziralo TD Stari vrh.

Turistična točka

Poletne prireditve in dogodki
Tudi letos so poletno dogajanje zaznamovale nekatere tradicionalne prireditve 
naših društev, v objektiv pa smo ujeli še nekaj drugih zanimivih utrinkov po-
letnega utripa.

‘Poroka pod mus’ na Hotavljah 
Večer slovenskih podoknic v organizaciji 

TD Slajka Hotavlje je letos na Hotavlje privabil 
približno tisoč obiskovalcev od blizu in daleč. 

Na Kladju je sledilo še Srečanje z razgle-
dom, na katerem so se skozi praznično popol-
dne predstavila sosednja turistična in druga 
društva ter Plesna skupina Ajda iz Ajdovščine. 
Za dobro glasbo so poskrbeli nastopajoči in 
domači priložnostni ansambel, obiskovalci 
pa so lahko na stojnicah tudi okušali različne 
dobrote in se spoznali z ročnimi izdelki ter 
naravno kozmetiko. 

Praznik žetve v tretje desetletje 
V velikem šotoru na Žirovskem vrhu je zad-

nji julijski konec tedna potekal Praznik žetve, 
že 21. po vrsti. Za zabavo so poskrbeli različni 
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ansambli in drugi nastopajoči. Predstavila se je 
folklorna skupina iz Vranja v Srbiji, kjer so bili 
lani na obisku člani TD Žirovski vrh, ki so tudi 
letos uspešno izpeljali kar tridnevno prireditev. 
Obiskovalci so si lahko vsak dan ogledali igro 
Sosedovi imajo po scenariju Tončke Oblak in 
izvedbi gledališke skupine TD Žirovski vrh.

Med gosti na Žirovskem Vrhu so bili letos člani 
folklorne skupine iz Vranja.
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Ohranjanje spomina na žetev
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Poroko pod mus je režiral Blaž Potočnik.
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Na Šinkucovem travniku se je predstavila 
domača igralska skupina, ki je spisala veselo-
igro z naslovom Poroka pod mus. Režiral jo je 
Blaž Potočnik. V krajšem kulturnem programu 
so nastopili  mlada glasbenica Nika Justin s 
Hotavelj, Štedientje in Logaški oktet. Sledila 
je veselica z ansamblom Novi spomini. 

Nedelja je v znamenju Semanjega dne, ki 
se prične s sv. mašo v cerkvi sv. Lovrenca na 
Hotavljah, od koder so krajani in obiskovalci 
tudi letos v sprevodu krenili do Šinkucovega 
travnika. Tam je sledilo druženje ob stojnicah 
z domačimi izdelki in ansamblom Dveh dolin. 
Kot je poudaril predsednik TD Peter Pogačnik 
je prav veseloigra v poljanskem narečju tisto, 
kar ljudi množično privabi na Hotavlje.

Množica obiskovalcev na Hotavljah
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Tradicionalna srečanje in pohod  
z razgledom 

Društvo podeželja Kladje je letos 15. av-
gusta pripravilo že 11. Srečanje in 6. Pohod z 
razgledom. Množica pohodnikov (blizu 80) je 
zgodaj dopoldan krenila s parkirišča Jelovice v 
Gorenji vasi čez Dobravšce, Karlovski mlin in 
mimo Jermance ter kmetije Zaleše (povsod so 
bili lepo sprejeti in postreženi) do Kladja. Vmes 
jih je s poučnimi informacijami o gozdnih in 
drugih užitnih rastlinah in drevesih spremljal 
upokojeni gozdar Franci Miklavčič. 

Na 6. Pohodu z razgledom
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Rekorderka planinske transverzale  
tudi skozi naše kraje 

Ultratekačica Katja Kegl Vencelj je v drugi 
polovici avgusta podrla rekord Anje Klančnik, 
ki je 600 kilometrov dolgo Slovensko planin-
sko transverzalo pred njo pretekla in prehodila 
v slabih 12 dneh. Katja se je na pot odpravila 
18. avgusta zjutraj, za celotno razdaljo pa je 
potrebovala slabih devet dni. Na cilj je prispela 
27. avgusta ob pol šestih zjutraj in tako za 
pot prek vseh pomembnejših slovenskih gora 
potrebovala osem dni, 23 ur in 26 minut. Med 
drugim se je ustavila tudi na Ermanovcu, kjer 
jo je sprejela in pogostila vesela druščina z 
županom Milanom Čadežem.

P. N.

Na 11. Srečanju z razgledom so nastopile tudi 
članice Plesne skupine Ajda iz Ajdovščine.
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Info točka pri bifeju Ajda v Gorenji vasi je 
odprta ob sobotah med 9. in 15. uro. Trenutno je 
info točka nek ‘meeting point’, kjer se vodniki 
dobivajo s tujimi skupinami in gredo nato z 
njimi na vodenje, npr. po Rupnikovi liniji. Se pa 
tam oglasi tudi kak občan in pogleda, kaj prostor 
nudi ... Dežurni informatorji poleg informacij 
turistom lahko ponudijo promocijske letake in 
zloženke Škofjeloškega. 

Zavod Poljanska dolina

Odprli Info točko v Gorenji vasi
V Zavodu Poljanska dolina je poletje spisalo nove zgodbe. Med drugim so v 
avgustu odprli Info točko v Gorenji vasi, zaživel je nov spletni portal, natisnili 
so nove zemljevide občinskega pohodnega kroga. 

Dogovorili sodelovanje na Dnevih 
kuhinje Alpe-Adria v Celovcu 

22. avgusta so se predstavniki naše občine 
sešli s predstavniki Turistične organizacije iz 
Celovca. Srečanje bo očitno obrodilo še eno 
lepo promocijsko zgodbo Poljanske doline. 

Zadnji vikend v septembru se bodo namreč 

Prestavili bunker Rupnikove linije 
Na vstopno točko pohodnih poti Rupnikove 

linije ob pokopališču v Gorenji vasi so poleti 
prestavili 26 ton težek bunker. Umestitev še ni 
končana, potrebno ga je še zasuti, da bo njegova 
podoba taka, kot bi bila, če bi bila njegova 
gradnja končana. Za koordinacijo se na občini 
zahvaljujejo Matjažu Šifrarju in Dušanu Pin-
tarju, sodelovali pa so Dvig Vrhnika, podjetje 
Dolenc in Topos Hotavlje.

P. N.

Lični prostori Info točke v Gorenji vasi
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Ob tej priliki vabijo, da ponudniki različnih 
storitev iz Poljanske doline prinesete svoje 
promocijske materiale v Info točko ter si tam 
kakšen letak ali zgibanko tudi vzamete, da bo 
promocija Poljanske doline vzajemna. 

Zaživel nov portal Poljanska dolina 
Portal se še vedno nadgrajuje, »ker je 

prava spletna stran vedno živa,« pravi direk-
torica Zavoda Poljanska dolina Lucija Kavčič. 
Izdelana je bila z namenom, da bo živa in bo 
stalno imela neko novo ponudbo. »Osnova je 
dobro zastavljena, zdaj pa imamo željo k sode-
lovanju povabiti še različne ponudnike, da na 
portalu predstavijo svojo ponudbo. Vsebina je 
razporejena po področjih, poleg tega pa se na 
portalu objavljajo tudi dogodki, ki jih priprav-
ljajo različni organizatorji v Poljanski dolini.«  
Trenutno se pripravlja prevod spletne strani v 
angleški jezik.

Novo! Profil Visit Poljanska dolina, uradni 
Instagram profil Poljanske doline, dežele pod 
Blegošem. Če želite na njem deliti svoje najlepše 
trenutke, potem jih označite ter uporabite #vis-
itpoljanskadolina ali #visitpoljanskavalley. 

Fo
to

: a
rh

iv 
Za

vo
da

 P
olj

an
sk

a 
do

lin
a

ponudniki iz naše občine udeležili prireditve na 
temo kulinarike. Dnevi kuhinje Alpe-Adria bodo 
novost v Celovcu, za našo dolino pa bo to velika 
možnost promocije in 
predstavitve.

V Celovcu sta našo 
občinsko ekipo gos-
tila Helmut Micheler in 
Igor Ogris. 

»Počutili smo se 
domače in navdušeno!« so 
po obisku povzeli direk-
torica Zavoda Poljan-
ska dolina Lucija Kavčič 
(druga z leve), direktorica 
Občinske uprave Eliza-
beta Rakovec (druga z 
desne) in župan Milan 
Čadež (prvi z desne). 

Novi zemljevidi  
za pohodni krog! 

Z letošnjim poletjem 
je prišla pošiljka čisto 
novih in posodobljenih 
zemljevidov, ki vam 
pomagajo pri ubiranju 
poti po naših poljanskih 
gričih.  

Zemljevide skupaj s 
kontrolnimi kartončki 
prej mete v Gostilni 
Jager v Gorenji vasi, 
ki je začetna in končna 
točka našega pohod-
nega kroga. 

Prestavljen bunker Rupnikove linije
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Nov, predvsem pa funkcionalen gasilski dom 
je bil zgrajen z veliko vnemo in številnimi de-
lovnimi urami članov in podpornih članov, z or-
ganizacijo različnih prireditev, zbiranjem lesa ter 
manjšimi denarnimi prispevki. Izgradnja doma 
je bila nujno potrebna za nadaljnji razvoj društva 

PGD Hotavlje

Kupujejo novo gasilsko vozilo
 Preteklo leto so v PGD Hotavlje predali svojemu namenu nov gasilski dom, v prihodnosti pa si
želijo kupiti novo gasilsko vozilo.

– tako kot nakup novega gasilskega vozila, ki ga 
gasilci Hotavelj načrtujejo v letu 2020.

Obstoječe kombinirano vozilo je dočakalo 
svojo polnoletnost in bo vsak čas odslužilo 
svojemu namenu, ne toliko zaradi dotrajanosti 
kot funkcionalne neučinkovitosti. Naloge, ki jih 

opravlja usposobljen in sodobno opremljen gasi-
lec, so različne in zahtevajo vozilo, ki je zmožno 
hitrega prevoza večjega števila oseb in ima 
vso potrebno opremo. Predvideno novo vozilo 
tipizacije GCGP (gasilska cisterna za gozdne 
požare) bo bistvenega pomena za učinkovito 
izvajanje nalog reševanja življenj in imetja na 
razgibanem terenu, ki ga pokriva društvo.

Investicija, vredna 220.000 evrov
Del finančnih sredstev bo zagotovilo GPO 

Gorenja vas - Poljane, PGD Hotavlje pa bo moralo 
zbrati še približno 140.000 evrov. Vrednost celotne 
investicije je 220.000 evrov. Kot pojasnjuje pred-
sednik Blaž Mravlja, bodo del sredstev zbrali s 
svojim rednim in izrednim udejstvovanjem, razliko 
pa bodo pokrili s prostovoljnimi prispevki gos-
podinjstev, kmetijskih gospodarstev in poslovnih 
subjektov na območju gasilskega društva. Po 
trenutnih izračunih in številu gospodinjstev, naj bi 
prostovoljni prispevek znašal 400 evrov na gospod-
injstvo. V društvu se zavedajo, da je to visok znesek, 
zato bodo gasilci v prihodnjih mesecih obiskali 
gospodinjstva ter predstavili način in čas zbiranja 
finančnih sredstev. Že vnaprej se vsem zahvaljujejo 
za razumevanje in prispevek.

Lidija Razložnik

Rdeča nit letošnjega oktobra, meseca požarne varnosti, v organizaciji 
GZS, Uprave RS za zaščito in reševanje ter Slovenskega združenja za 
požarno varnost je številka za klic v sili 112.

Številko 112 je Slovenija kot druga država v Evropi uvedla leta 1997. 
Delovanje in storitve številke 112 so predpisane z direktivo Evropske 
unije. Vsi klici na številko 112 morajo biti brezplačni, klic nanjo pa je 
možen tako s stacionarnega kot mobilnega telefona, s katerega lahko 
pošljemo tudi SMS.

Kot so pojasnili na GZS, so ljudje kljub 21-letni uporabi in stalni 
promociji številke še vedno premalo osveščeni in poučeni o možnostih 
njene uporabe za klic v sili. Prav zato bodo gasilci ponovno osveščali 
ljudi o pomenu poznavanja in pravilni uporabi številke 112 za uspešno in 
pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih reševalnih enot, ki jih kličejo na 
pomoč ob požarih in drugih nesrečah.

Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti
Tako na državni kot lokalni ravni bodo potekale različne aktivnosti. Več 

informacij o aktivnostih na državni ravni boste našli na spletni strani GZS. 
V okviru GZ Škofja Loka pa bo 29. septembra organizirano tekmovanje 
GZ Škofja Loka. Društva GPO Gorenja vas - Poljane bodo kot vsako leto 
organizirala dneve odprtih vrat z možnostjo nakupa gasilnih aparatov, 
evakuacijo šole, občinske gasilske vaje za članice in člane. Več informacij 
ter točni termini aktivnosti bodo znani v prihodnjih dneh oziroma bodo na 
voljo v gasilskih domovih ter na spletnih straneh društev.

Lidija Razložnik

V sili pokliči 112!

Ob klicu na številko 112 povejte: kdo kliče, kaj, kje in kdaj se je 
zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne 
so okoliščine na kraju nesreče in kakšna pomoč je potrebna. 

Na številko 112 lahko pokličete ali pošljete kratko sporočilo, če 
potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge 
reševalne službe ali policijo. Številko 112 lahko brezplačno 

pokličete s stacionarnega in mobilnega telefona (tudi, če je račun 
prazen) v vseh državah EU.

Po odprtju novega gasilskega doma je naslednji projekt PGD Hotavlje nakup novega vozila.
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To je slogan pohodnic in pohodnikov, ki so že 13. sezono zapored 
z vsaj 50 vzponi (p)ostali prijatelji Slajke. V skupni akciji TD Slajka 
Hotavlje in Športnega društva Marmor Hotavlje, ki traja od 1. septembra 
do 31. avgusta, so letos zabeležili nekaj več kot 5.000 vpisov, v rekordni 
sezoni 2014 jih je bilo še 2.000 več. Vseh pohodnikov, prijateljev Slajke, 
je bilo tokrat 49: 26 jih je doseglo vsaj 50 vzponov, 11 pa nad 100. 12 
otrok do 15 let si je naziv zaslužilo že s 15 vzponi. Najstarejši letošnji 
udeleženec je imel 81 let, najmlajši pa dve. Kot poudarja vodja akcije 
Tone Mravlja iz ŠDMH, je najpomembneje, da ljudje ‘migajo’. Ne gre 
za tekmovanje, ampak za skrb za zdravje. 

Udeleženci so ob zaključku pri koči na Slajki (cilj je tudi, da koča 
med vikendi živi) prejeli medalje (odrasli mesnate) in majico, otroci pa 
še čokolado.     P. N. 

1. septembra letos se je med prijatelje Slajke vpisalo 49 pohodnikov.
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Kdor na Slajko hiti,  
ta zdravo živi!



27

Prvo fotografijo nam je poslala naša bralka 
Nina Dolenc, ki je poleg zapisala: 

»Velikokrat se z družino odpravimo s Trebije 
peš na Ermanovec. Ker sem velika občudovalka 
rož, vam pošiljam fotografijo hiše v Stari 
Oselici, vso okrašeno s čudovitimi rožami. 

Foto meseca
Tudi tokrat smo prejeli kar nekaj zanimivih fotografij. Ker je zadnja barvna 
stran, kjer običajno objavljamo vaše fotografije, zasedena, smo se odločili, da 
jih kljub vsemu objavimo na predzadnji, črno-beli strani. Naslednji dve sta lepi 
tudi v taki različici.

Navdušena sem nad veliko količino balkonskih 
korit, ki krasijo hišo in sosednji hlev. Prijazni 
lastnik kmetije nam je zaupal, da imajo več 
kot 90 balkonskih korit, za katere skrbi hčerka 
Lucija. Sama sem prepričana, da mora imeti 
Lucija rože nadvse rada, v nasprotnem prime-

ru ji ne bi tako zelo lepo uspevale. Zelo bom 
vesela, če boste fotografijo objavili v vašem 
časopisu, še bolj pa, če bodo lastniki kmetije 
objavo opazili.« 

Drugo fotografijo pa nam je poslala Andreja 
Bogataj. Pod njo je bil dodan tale podpis: 
»Hčerka Nina Bogataj je v torek, 11. septembra, 
naredila tako lepo sliko, da vam jo z veseljem 
pošiljam. Na sliki je vsem znana Šimcova lipa 
s kapelico v Brebovnici.« 

To pomeni, da lahko isti dogodek na nekoga 
deluje stresno, na drugo osebo pa ne. Prav tako 
lahko isti stresni dogodek (npr. pomanjkanje 
časa) nekoga povsem ‘blokira’ in mu zagreni 
življenje, medtem ko drugemu pomeni izziv in 
mu s tem popestri njegov vsakdan. 

S stresnim dogodkom se je potrebno čim 
prej konstruktivno soočiti. Stresna situacija je 
sestavljena iz ‘stresnega dogodka’, ‘naših misli 
o tem dogodku’ in našega ‘odziva’ nanj, zato se 
stresa lahko lotimo z vseh treh zornih kotov.

Koristni nasveti

Kako se soočiti s stresom?
Kot pravi dr. Lidija Šprah, stres ni to, kar se nam dogaja, temveč naša reakcija 
– kako se na to odzovemo.

Delu stresnih dogodkov se pogosto lahko 
izognemo, vsem pa verjetno ne. Pomaga, če 
se na prihajajoče pripravimo oz. se sprijaznimo 
z nekaterimi univerzalnimi zakonitostmi 
življenja, ki jih lahko sprejmemo in preobli-
kujemo v priložnosti za lastno samospoznanje, 
rast in razvoj. Med bolj stresne dogodke spadajo 
izguba nam drage osebe (npr. smrt partnerja, 
bližnjega sorodnika ali prijatelja in ločitev), 
sprememba življenjskega sloga (npr. poroka, 
nosečnost, upokojitev), izguba sposobnosti 
ali občutka varnosti (npr. fizična poškodba, 
bolezen, izguba službe, zadolžitev, težave v 
spolnosti) ali povišanje zahtev (npr. premestitev 
na drugo delovno mesto).

Nemočni zaradi pomanjkanja časa  
in energije?

Čas in energija sta osnovni potrebi za polno 
življenje, vendar ju pogosto znamo ceniti šele, 
ko nam ju primanjkuje in utrpimo neželene 
posledice, zato je potrebno ukrepati že prej. 
Za ta namen se je potrebno pravočasno naučiti 
upravljati s svojim časom in energijo, da nam 
ju ne zmanjka za našo življenjsko nalogo. Up-
ravljanje s časom ne pomeni, da več delamo, 
temveč da smo pri svojem delu uspešnejši in 
učinkovitejši. Najprej lahko naredimo analizo 
stanja in določimo cilje. V okviru svojih ak-
tivnosti je potrebno ločiti pomembne in nujne 
cilje za življenje od nepomembnih: določimo 

prioritete in opustimo nepomembne aktivnosti. 
Med pomembne aktivnosti sodi tudi načrtovanje 
časa za aktivnosti, pri katerih se energijsko 
napolnimo in sprostimo. Nikar ne pozabimo na 
poenostavitve in druge izboljšave. 

Vsak dogodek ima na nas tak vpliv, 
kakršen pomen mu pripišemo. 

V dobi našega odraščanja se socializiramo 
in v tem procesu se oblikuje naša »osebna filo-
zofija« preko stališč in vrednot naših staršev, 
vzgojno-izobraževalnih, verskih ustanov, 
idolov in širše družbe, kakor tudi naših lastnih 
izkušenj in zaključkov. Nekatera tako prido-
bljena stališča, pogledi in iz njih nastale navade 
nas v življenju podpirajo, drugi pa nam bolj 
škodijo. Zdravo je, da se ob stresnih izzivih 
soočimo s svojimi strahovi. Namesto iskanja 
krivcev in razmišljanja o črnih scenarijih je 
potrebno iskati rešitve. 

Ne glede na to, kako smo se do zdaj soočali 
s stresom, pa se lahko takoj odločimo, da bo 
od danes naprej drugače. Pridobivanje korist-
nega strokovnega znanja in znanja za življenje 
ter njegova uporaba v lastnem življenju je 
pogosto najhitrejša in najcenejša pot. Drugi nas 
lahko naučijo, ‘kako rasti’, zraste in odraste pa 
lahko le vsak sam.

Dr. Kristina Knific, 
Združenje za osebnostno rast 

in trajnostni razvoj
Več: http://www.osebnostna-rast.si/ 

Nasvet Kristine Knific: V življenju bodi 
zvest sebi in ne živi samo za druge, manj 
delaj, izražaj svoja čustva, neguj odnose s 

prijatelji in bodi srečnejši.
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Čudovito ocvetličeni hiša in gospodarsko poslopje v Stari Oselici

Šimcova lipa v Brebovnici
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