
1

novicenovice
Podblega{ke Podblega{ke 

GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

letnik 23, številka 10
december 2019

Vsem občankam in občanom Občine Gorenja vas - Poljane 
voščimo blagoslovljene božične praznike ter srečno, 

zdravo in pozitivne naravnanosti polno novo leto 2020. 
 

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež 
z občinsko upravo
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Vsebina

Naslednja številka:  
6. februarja 2020 

Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 
novic pošljite do 20. januarja 2020 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.

• 6. 11. – Na 
sestanku s krajani 
Dobja, kjer sem 
predstavil  več 
variant pove zave 
z glavno cesto. 
Enotni smo bili 
pri navezavi na 
novo kr iž i šče 
za gospodarsko 
cono. 

• 7. 11. – Na rednem letnem sestanku s 
predsedniki krajevnih skupnosti. Glavna 
tema so bile lokalne ceste in priprava 
proračuna za naslednje leto.

• 7. 11. – S Centrom slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka smo pregledali 
načrte za obnovo stare šole v Gorenji vasi, 
za katero imamo tudi gradbeno dovoljenje. 
Naslednje leto nameravamo skupaj kan-
didirati na razpisu za dnevno varstvo na 
Ministrstvu za delo in družino.

• 7. 11. – Z našim poslancem Žanom 
Mahničem sva se udeležila odprtja novega 
krožišča v Žireh. 

• 9. 11. – Na ogledu kolin na Vidmu 
v Poljanah, ki so ga pripravili Poljanski 
salamarji. Lepa prireditev s prikazom stare 
slovenske navade.

• 11. 11. – Na odprtju nove zobne am-
bulante dr. Mance Peternelj, ki je v prvem 
nadstropju zdravstvenega doma in je odprta 
za otroke in odrasle.

• 12. 11. – Na sestanku s poslancem 
Žanom Mahničem pri direktorici DRSI na 
temo zastoja projekta obnove ceste Trebija–
Sovodenj.

• 15. 11. – Na odprtju nove športne 
dvorane v Gorenji vasi. Me je marsikdo 
vprašal, zakaj šele sedaj novembra … Zato, 
ker sem hotel imeti odpravljene ugotovljene 
napake in poravnane vse račune.

• 20. 11. – Na rednem letnem posvetu 
gorenjskih županov s Policijo. V naših 
koncih je stanje kriminalitete v primerjavi z 
državo zadovoljivo, obvezno ga pa moramo 
še izboljšati. 

• 23. 11. – Na svečani akademiji ob 
občinskem prazniku. Čestitke nagrajencem 
in vsem občankam in občanom za četrt 
stoletja naše občine!

• 26. 11. – Na predavanju dr. Mihe 
Krofla v Idriji na temo Volk v Sloveniji. 
Predstavljeni so bili rezultati domačih in 
tujih raziskav, vendar nismo slišali nič o  
socioloških posledicah na prebivalstvo.

Leto in korake puščamo za sabo,
v spomine vtisnjeni, v besede ujeti ne tonejo v pozabo.
Na obzorju se svetlika zvezda nove dobe,
naj prinese zdravja, sreče, ljubezni in svetlobe!
Srečno 2020! 
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Uvodnik
Sveti adventni čas nas vodi k prazniku Je-

zusovega rojstva. Skozi to obdobje leta bomo 
potovali v temini in hladu iztekajočega se leta. 
Svet zato prižiga večje in manjše luči, prireja 
zabave in dviguje hrup. Trgovci tako zgodaj 
okrasijo svoje izložbe in vabijo po nakupih, da 
bi bil človek čim manj osamljen in izgubljen v 
tem času. A ves blišč in hrupna glasba prinašata 
človeku še večjo izgubljenost. Polne oči in 
polne roke vsega, a srce prazno, brez božje 
svetlobe v njem. 

Jezusovo rojstvo v betlehemskih jaslih ne 
bo spremenilo položaja, ki vlada v tem svetu. 
Res, prinaša upanje, in sicer svojevrstno, toda ne 
smemo pričakovati od Kristusa, da bo čudodelnik 
– tudi sam to zavrača. Kar razberemo iz Jezuso-
vega rojstva v osrčju betlehemske noči, je bolj 
nekaj notranjega, globokega. Jezus se rodi v svetu 
nesramnosti, grdobije, sovraštva, medsebojnega 
kosanja in rivalstva, v svetu nasilja in trpljenja. V 
ta boj ne gre kot kak reformator, pač pa nam bo 
pokazal, da je človek kljub vsemu zmožen ljubiti 
in biti ljubljen. To je mogoče zato, ker je ljubezen 
vedno močnejša kot njeno nasprotje. 

Sporočilo o detetu nam postane nena-
doma klic ljubezni, ki je povsem nova. Res 
je še slabotna, vendar zmagoslavna. Vsak 
novorojenček je najprej prav gotovo slaboten. 
Odvisen je od tistih, ki so okrog njega. Zaradi 
tega svojega položaja je v nevarnosti, da pro-
pade. Pomagati mu morata nega in skrbnost 
drugih. Prav ta skromen plamenček ljubezni, 

ki se v tem trenutku pojavlja v bistvu pri sleh-
ernem izmed nas, potrebuje, da ga nahranimo 
in zaščitimo kot dragocen zaklad. Drobceno 
bitje, ki je hkrati skromno in zapovedljivo, 
ima od vseh stvari najrajši in tudi zahteva, da 
ga spoštujemo in ljubimo. Končno se nam ob 
novorojenčku zdi, kot da je v njem zgoščena 
vsa življenjska sila. 

Res, da je majhen, toda kakšne rezerve moči 
in zmožnosti se skrivajo v njem! Novorojenček 
je bitje, polno obljub. Iz njega bo čez nekaj časa 
zrasel sposoben človek. Tudi v globini sleherne-
ga izmed nas se skriva iskrica, ki je ogromna, 
a ima v sebi pomembno silo ter sposobnost 
delovanja. Skromen in neznaten je notranji 
plamenček, podobno kot novorojenček. Zmore 
pa vžgati in preoblikovati svet pod pogojem, da 
vanj verujemo v taki meri, da nas prepojene z 
njegovo ljubeznijo lahko spusti v ta svet. 

Božična noč je noč veselja, hvaležnosti in 
upanja. V božični noči še prav na poseben način 
doživljamo Božjo bližino, njegovo dobroto 
in ljubezen. Naše življenje naj postane jasen 
odgovor na podeljeni neizmerni božji dar, naj 
bo prežeto z ljubeznijo do Boga in z našo med-
sebojno ljubeznijo. 

V neusmiljenem ritmu vsakdanjega življenja, 
ko nam tolikokrat zmanjkuje časa zase, za 
pristnejše medsebojne odnose, za dejanja 
ljubezni in dobrote, se vsaj za trenutek ustavimo 
pred novorojenim detetom in dopustimo, naj 
se vsebina božičnega sporočila dotakne naših 

src. Tako se bo v nas po Božjem dotiku začelo 
rojevati nekaj novega, lepega in pristnejšega. 

Naj nas prihod Novorojenega razveseli in 
obogati, da se bomo veselili življenja in po  s lan 
stva na tem svetu. 

Ciril Istenič, župnik v Javorjah  

Ciril Istenič
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Zasedba, ki jo sestavljajo flavtist Luka 
Železniku, violinistka Ana Julija Mlejnik, klari-
netistka Urška Zupan in violončelist Sebastian 
Bertoncelj, je v organizaciji Domačije doživetij 
Tešnak in Občine Gorenja vas  Poljane nasto-
pila pred polno dvorano z Mozartovo Čarobno 
piščaljo. Eden osrednjih likov je princ Tamino, 
po katerem si je zasedba tudi nadela ime, in je  
prispodoba za človeka z ideali in plemenitimi 
vrednotami poguma in čiste, nesebične ljubezni. 
Ravno te vrline so zelo blizu tudi članom zasedbe, 
zato so z veseljem podprli Marjeto Kavčič, ko je 

Ob vrhunski glasbi dobrodelni za Barko  
Vedno sveža in upanja polna Mozartova glasba je zbrane povezala 15. decem-
bra v dobrodelnem namenu na koncertu Kvarteta Tamino v Sokolskem domu v 
Gorenji vasi, na katerem so zbirali sredstva za skupnost Barka v Zbiljah.

ideja za sproščen glasbeni večer po intenzivnih 
vajah na njeni domačiji prerasla v dobrodelni 
koncert. »Takoj sem pomislila na Barko, ki je 
pred časom z uporabniki konec tedna preživela na 
naši domačiji. Ti ljudje potrebujejo in si zaslužijo 
našo pomoč. Nikoli ne vemo, kdaj bomo pomoč 
potrebovali tudi sami. Zato sem res hvaležna 
vsem, ki so sodelovali v tej čudoviti zgodbi.«   

Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem 
razvoju Barka deluje v Zbiljah, kjer imajo dve hiši, 
njihovo poslanstvo pa je, da skozi delo, druženje 
in življenje samo gradijo odnose med uporabniki in z okolico. Vodja skupnosti Blaž Brešan je pou-

daril, da gredo z varovanci radi iz skupnosti in 
da je pomembno, da imajo prijatelje vsepovsod. 
»Hvaležni smo, da nas ljudje podpirajo, to je krasna 
priložnost, da nas tudi spoznajo.« Koncerta so se 
udeležili številni uporabniki skupnosti in njihovi 
spremljevalci, ki so se s svojimi izdelki zahvalili 
glasbenikom za decembrski dar. 

Kot je povedala Marjeta Kavčič, je bil to »prvi 
poskus, da na koncertu klasične glasbe ob pred-
novoletnem doživetju prebudimo dobrodelnost v 
ljudeh«. Dodala je še, da utegne dogodek postati 
tradicionalen, »z novo idejo in projektom«, saj 
lahko z večeri, kot je bil ta, vsak samo pridobi. 
»Težko pa je oceniti, kdo prejme več: tisti, ki 
daje ali tisti, ki prejema.«  

D. P. Kvartet Tamino je na dobrodelnem koncertu zaigral Mozartovo Čarobno piščal.

Praznični bazar, na katerem so uporabniki skup-
nosti Barka na ogled postavili svoje izdelke.
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Kulturni del je bil v rokah gorenjevaških 
osnovnošolcev, ki so letos navduševali z 
muzikalom v poljanskem narečju Mamma 
Mia. Uprizorili so ga tudi pred polno dvorano 
občanov na slavnostni akademiji, ki sta jo pred 
podelitvijo z glasbeno točko popestrili še Hana 
Oblak, na kitaro je zaigrala svojo avtorsko 
skladbo Dihaj svoj zrak, ob njej pa je zapela 
Kristina Ferlan. 

Župan se je v svojem nagovoru spomnil na 
25 let naše občine, ki je v tem obdobju delovala, 
»prepričan sem, v vseh 25 letih zelo uspešno«, 
za kar se je zahvalil sodelavcem v občinski up-
ravi, predvsem pa izpostavil tudi župana Jožeta 
Bogataja, ki je oral ledino ob vzpostavljanju 
nove občine.  

Na slovesnosti so letos na predlog komisije 
za priznanja podelili dve plaketi, štiri priznanja 
ter eno priznanje župana. 

Košarkarski klub Gorenja vas, prejemnik 
plakete Občine Gorenja vas - Poljane za raz-
voj in dosežke v preteklih 50-ih letih 

Začetki košarke na Gorenjevaškem segajo 
v leto 1969. Organizacijsko je bila dejavnost 
vključena v TVD Partizan Gorenja vas, ki jim je 
omogočal prostore za vadbo in tekme ter skrbel 
za vzgojo strokovnega kadra in druge pogoje 
delovanja kadetske, mladinske in članske ekipe. 

Občinski praznik

Podelili priznanja najzaslužnejšim občanom
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku 23. novembra so kulturni 
program pripravili učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki so predzadnjič 
nastopili z muzikalom Mamma Mia. Župan, ki je nagovoril številčno občinstvo, 
pa je ob koncu segel v roke kar sedmim letošnjim občinskim nagrajencem.

Pogoji za treninge so se izboljšali s selitvijo v 
telovadnico nove osnovne šole leta 1971. Prva 
domača trenerja košarke sta bila Izidor Selak 
in Herman Pustavrh, zadnjih dvajset leta sta 
to Mitja Mohorič in Jaka Trček. Leta 2004 se 
je košarka ločila iz Društva Partizan in postala 
samostojno društvo. Vodenje sta prevzela Tomaž 
Jenko in Ciril Krmelj; skupaj s trenerjem Jakom 
Trčkom so zaslužni za razvoj košarke v zadnjih 
petnajstih letih.

Z ustanovitvijo košarkarske šole leta 2011 
so povečali število košarkarjev in oblikovali 
več starostnih kategorij, ki se kalijo na tekmah 
različnih ravni. 

Vseh petdeset let je imel klub člansko ekipo. 
Leta 1971 so igrali že v gorenjski ligi, dve se-
zoni celo v 2. slovenski košarkarski ligi. 

Sledilo je daljše obdobje igranja v gorenjski 
ligi, kasneje ponovno v 2. slovenski ligi. Od leta 
1998 igrajo večinoma v 3. in 4. slovenski ligi.

V počastitev 15letnice košarke v Gorenji 
vasi so v goste povabili tedaj vrhunsko člansko 
ekipo Smelt Olimpija iz Ljubljane. Eden viškov 
delovanja kluba je bila sezona 2011/12, ko se 
je članska ekipa uvrstila na visoko mesto v 
pokalnem tekmovanju Slovenije.

Klub je bil organizator številnih turnirjev in 
dnevov košarke. Vseskozi skrbi za strokovno 
izpopolnjevanje vodij dejavnosti in pomožne sod-

nike in je zgled dobre športne organiziranosti na 
Gorenjevaškem. 50letno obdobje pa bo zapisano 
v novem zborniku, ki bo izšel prihodnje leto.

Podružnična šola Lučine, prejemnica pla-
kete Občine Gorenja vas - Poljane za vpetost 
v življenje na Lučinskem 

Z organiziranim šolstvom so v Lučinah 
začeli leta 1862, ko so župniki otroke poleg 
verouka učili tudi brati, pisati in računati. Leta 
1935 sta začela poučevati šolana učitelja. Gos-
tovali so v župnišču in zasebnih hišah. Število 
otrok je naraščalo. Od maja 1938 do oktobra 
1939 so zgradili novo šolo sredi vasi. 

Po vojni je v njej obiskovalo pouk 148 
učencev, razdeljenih v štiri razrede. V naslednjih 
letih so imeli šest, sedem in osemletko. S šolskim 
letom 1963/64 so popolno osemletko ukinili, pouk 
je potekal do 4. razreda, nato so se učenci prešolali 
na OŠ Polhov Gradec, ki so jo obiskovali do 
izgradnje gorenjevaške šole leta 1971. 

Podružnična šola v Lučinah je bila ena prvih, 
ki je otrokom ponudila malico. Na območju 
Občine Škofja Loka so leta 1966 prvi začeli z 
malo šolo kot pripravo na vstop v šolo. Takratni 
učitelji so vodili kulturno dogajanje v kraju in 
v šoli so igrali številne ljudske igre. 

Leta 1982 so šolo delno obnovili. Leta 1999 
so ob 60letnici šolske stavbe pripravili razstavo 
Šola skozi čas in izdali publikacijo o delu in 
življenju šole.

Leta 2010 so prvič odprli vrata vrtca s kom-
binirano skupino otrok. 

Leta 2012, ob 150letnici šolstva v Lučinah, 
so šolski stavbi zamenjali strešno kritino in 
naredili fasado s toplotno izolacijo.

Letos so z več dogodki in osrednjo prire
ditvijo obeležili praznovanje 80letnice šolske 
stavbe. Izdali so knjigo V lučinskem hramu 
učenosti, kjer so predstavljene zgodovina 157
letnega šolanja v Lučinah in pomembnejše 
osebnosti.

Jerneja Bonča, prejemnica priznanja 
Občine Gorenja vas - Poljane za soobliko-
vanje kulturne podobe Poljan

Jerneja Bonča, učiteljica zgodovine, s 
svojimi talenti in njihovim uresničevanjem 
močno presega svojo poklicno izobrazbo in 
obseg dejavnosti, ki bi jih v svojem življenju 

Učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas so letos v kulturnem programu nastopili z muzikalom 
Mamma Mia.
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KK Gorenja vas. Plaketo je prevzel nekdanji predsednik Tomaž Jenko.
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Podružnična šola Lučine. Plaketo je prevzela vodja Martina Jelovčan.
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uresničil povprečen prebivalec naše občine. Že 
v otroštvu jo je pritegnilo sodelovanje na šolskih 
prireditvah in potem čarobnost gledališča, ki 
mu je zvesta že nekaj desetletij. Sodelovala je 
pri vseh pomembnejših gledaliških uprizorit-
vah v Poljanah v zadnjih tridesetih letih, še 
posebej v vlogah Tavčarjevih ženskih likov. 
Njena dejavnost ni omejena le na sodelovanje 
pri poljanskem gledališču, pri katerem tudi 
letos nastopa kot Agata v priredbi Visoške 
kronike v poljanskem narečju. Jerneja že nekaj 
let vodi uredništvo lokalnega časopisa Vaščan, 
ki ga že 45 let izdaja KS Poljane. V njem je v 
zadnjih nekaj letih pustila svoj osebni pečat. 
Sodelovala je na večini kulturnih dogodkov v 
krajevni skupnosti ter pogosto tudi na občinskih 
prireditvah kot avtorica besedil, voditeljica ali 
pevka. Je tudi dejavna članica upravnega odbora 
KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Njeni talenti in 
delovanje so prepoznani tako znotraj kot onkraj 
občinskih meja. 

Vsakodnevno se  druži 
z mladimi pri verouku, jih 
vključuje v pevski zbor, radi 
gredo z njim na izlet ali jim 
pomaga pri izvedbah orato-
rijev. 

Rad sodeluje z domačimi 
društvi in organizacijami, 
obiskuje starejše župljane. 

Pomembna je bila njego-
va pomoč pri zgledni obnovi 
podružnične cerkve sv. Valen-
tina na Jarčjem Brdu.

Ciril Istenič je s svojim 
delom in poslanstvom zgled in 
vzor pristnega dušnega pastirja 
javorske župnije. 

Vinko Verčič, prejemnik priznanja 
Občine Gorenja vas - Poljane za upravljanje 
vaškega vodovoda Zlati izvir

Vinko Verčič se je rodil leta 1943 v Ro-
bidnici. Po osnovnem in strokovnem šolanju 
je večino delovne dobe delal v gostinstvu. Po 
upokojitvi se je vrnil v rojstno vas, se vključil 
v življenje sovaščanov in prisluhnil njihovim 
potrebam. 

Zagotovitev zadostne količine pitne vode je 
bil dolgoročni cilj in želja tamkajšnjih prebival-
cev. S skupnim delom in prizadevanji je pritekla 
pitna voda iz zajetja Za Lazom do uporabnikov 
leta 1992, leta 1995 pa še iz zajetja Špehovše. 
Obnovili so ga leta 2008 in za predsednika up-
ravnega odbora imenovali Vinka Verčiča.

Letu 2015 je bila ustanovljena civilna družba 
z imenom Vaški vodovod Zlati izvir. Z vodo 
oskrbujejo vasi Robidnica, Laze, Lajše, Krnice, 
skupaj 29 stanovanjskih hiš z gospodarskimi 
poslopji ter deset zasebnih hiš v Gorenjih No-
vakih, ki spadajo v Občino Cerkno. 

vseh teh letih je v poljanski veji delovalo več 
kot 30 skavtskih voditeljev, ki so se udeležili 
več kot 20 izobraževalnih taborov in drugih 
izobraževanj. Za svoje člane so organizirali 
več kot 40 taborov. Člani različnih vej stega 
so se v minulih letih na rednih srečanjih, na 
načrtovanih in drugih aktivnostih zbrali več 
kot 1600krat. 

Vodniki in voditelji so na svojih aktivnostih 
opravili več kot 45.000 prostovoljnih ur. Vsako 
leto imajo kakšen poseben izziv – letošnji je bil 
mednarodni, saj se je četa na taboru v dolini 
Soče srečala z vrstniki iz Francije.

Skavti stega Poljanska dolina 1 so izjemen 
zgled prostovoljstva in vzgajanja zanj. S talentom, 
časom in energijo, ki jih dajejo na voljo v svojih 
krojih in rutkah, med mlade skavtske navdušence 
prinašajo krepitev narodne zavesti, jih učijo os-
novnih veščin preživetja v naravi, predvsem pa 
jih spodbujajo, da postajajo boljši ljudje. Mladim 
ponujajo prostor, kjer se med seboj opogumljajo, 
rešujejo konflikte in praznujejo drobne osebne 
zmage. Z zgledom, kako lahko človek koristno 
gospodari s svojim talentom in časom, s postav-
ljanjem drugega na prvo mesto, z odrekanji in 
služenjem tlakujejo pot v tako želeni jutrišnji dan, 
kjer bi se predvsem mladi lahko počutili koristne, 
potrebne in spoštovane. 

Rožle Reven, prejemnik županovega 
priznanja 

Rožle Reven iz Gorenje vasi je priznanje 
prejel za kolesarski podvig do Kitajske v lastni 
režiji. Pri 23ih letih je sedel 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, na 
kolesu presedel 590 ur in poleg Slovenije pre-
vozil še 13 drugih držav. Iz Gorenje vasi se je 
odpeljal 6. marca 2018 in kolesarjenje zaključil 
15. avgusta istega leta.

Ciril Istenič, župnik v Javorjah, prejemnik 
priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za soob-
likovanje duhovne podobe župnije Javorje 

Ciril Istenič se je rodil leta 1951 v Logatcu. 
V duhovnika je bil posvečen leta 1989. Kot 
kaplan je služboval v župnijah v Dobu pri 
Domžalah in v Ljubljani pri sv. Križu na Žalah, 
nato kot župnik v župniji Šenčur. Za župnika v 
Javorjah je bil imenovan leta 2007. 

Poslanstvo duhovnika opravlja v duhu 
evangelija in v skrbi za bogatitev duhovnega 
življenja župljanov. Pozoren je do vseh kra-
janov, ki jih združujejo domača cerkev sv. Tilna 
ter podružnici sv. Brikcija v Četeni Ravni in sv. 
Valentina na Jarčjem Brdu. S prijazno besedo, 
osebnim zgledom in različnimi srečanji skrbi za 
tople medsebojne odnose med farani.

V letih službovanja v Javorjah je sodeloval 
pri dogodkih, s katerimi so obeležili pomembni 
farni obletnici: 300 let posvetitve cerkve sv. 
Tilna leta 2010, leta 2016 pa 140letnica ustano-
vitve župnije Javorje. Isto leto so pripravili 
misijon in dve leti kasneje počastitev 30letnice 
njegovega mašniškega posvečenja.

Jerneja Bonča
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Vinko Verčič
Za vodovod že dvanajst let zgledno skrbi 

Vinko Verčič. Poleg skrbi za kakovost vode 
obvešča uporabnike o stanju napeljave in 
potrebnem vzdrževanju ter količini vode in 
njeni higienski ustreznosti. Vseskozi skrbno 
vodi finančno poslovanje vodovoda.     

Vodovod, ki je v zasebni lasti uporabnikov, 
prispeva k razvoju in ohranjanju poseljenosti 
krajev pod Blegošem. 

Steg Poljanska dolina 1, prejemnik 
priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za 
širjenje skavtskih vrednot med mladimi na 
Poljanskem 

Poljanski skavti že 17 let širijo svoje častno 
poslanstvo, ob katerem sledijo izpolnjevanju 
skavtskih zakonov ter pomagajo bližnjim. Od 
leta 2015 so samostojen steg, ki se je oblik-
oval iz sodelovanja s škofjeloškimi skavti.  V 

Priznanje stega Poljanska dolina 1 je prevzela stegovodja 
Marija Možina.

Rožle Reven, prejemnik županovega priznanja
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Občina je letos zaključila izgradnjo 
športne dvorane v Gorenji vasi. Katere 
zaključene ali na novo začete večje projekte 
v občini bi še izpostavili?

Izgradnja nove, energetsko varčne in sod-
obno opremljene Športne dvorane Gorenja 
vas ni le največja naložba v zgodovini občine, 
ampak je bila tudi prepotrebna investicija za 
kakovostno delovanje osnovne šole. Dvorano 
uporablja kar 526 učencev iz 24 oddelkov 
ter vseh šest oddelkov Vrtca Zala. Odlično 
obiskana je tudi ob popoldnevih, ko je na 
voljo za športno vadbo za skoraj dve desetini 
športnih društev. Polna zasedenost dvorane, ki 
omogoča sočasno vadbo kar trem različnim 
uporabnikom, dokazuje, da je bila odločitev 
za gradnjo pravilna. Prav tako smo zadovoljni, 
da smo izbrali energetsko varčen tip objekta, 
ki prinaša prihranke pri ogrevanju. Letos smo 
izvedli še energetsko sanacijo podružnične šole 
Sovodenj, kjer smo prenovili notranjost objekta 
in uporabne prostore pridobili še v mansardi. 
Sovodenj je pridobil tudi novo urejeno vaško 
jedro z avtobusno postajo in pločniki ter javno 
razsvetljavo. Po celotni občini smo obnavljali 
tudi ceste, letos kar 17 odsekov v skupni dolžini 
štiri kilometre, posebej pa smo zadovoljni, 
da smo s pomočjo nepovratnih virov uspeli 
temeljito obnoviti cesto v Javorje, kjer smo 
izvedli obsežne sanacije plazov.

Kako je potekalo delo v Zavodu Poljanska 
dolina ter kakšni so načrti za delo zavoda v 
prihodnje?

Zavod Poljanska dolina je v februarju 

Intervju z županom Milanom Čadežem

»Obeta se nam dinamično leto, v katerem bomo 
morali znova dokazati, da se vztrajen trud obrestuje«
Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2019 zaključila več pomembnih projek-
tov, hkrati pa že začela tudi nekatere nove. O športni dvorani v Gorenji vasi, 
delovanju Zavoda Poljanska dolina, nadaljevanju gradnje prizidka Vrtca Agata 
v Poljanah ter novih projektih smo se ob koncu letošnjega leta pogovarjali z 
županom Milanom Čadežem.

prevzel v upravljanje novo športno dvorano, 
le tri mesece kasneje pa še novo Kavarno 
Visoko. Oboje je velik zalogaj, pri katerem je 
bilo potrebno zaorati ledino. Prav tako smo z 
različnimi dogodki skupaj zaznamovali stoto 
obletnico prve objave zgodovinskega romana 
Ivana Tavčarja Visoška kronika. Zavod je 
razvijal dogodke v Šubičevi hiši, skrbel za 
obisk Rupnikove linije, muzeja Dvorca Vi-
soko, izvedel medobčinski projekt Impresije 
Škofjeloškega ter izvajal raznovrstne oblike 
promocije. Zavedam se, da je dodaten preboj 
mogoče izvesti le ob skupnem sodelovanju 
zavoda, občine in Razvojne agencije Sora, saj 
delovanje turističnih delavcev ni omejeno na 
meje občine.

Kako daleč je obnova oz. novogradnja 
podružnične šole in vrtca v Javorjah? Za 
prizidek Vrtca Agata v Poljanah ste že pri-
dobili nepovratna sredstva – ste že začeli z 
izbiro izvajalca? 

Pri prizidku vrtca v Poljanah moramo do 
začetka naslednje gradbene sezone izbrati 
izvajalca del ter nato v letu in pol zaključiti 
gradnjo. Gradbeno dovoljenje imamo že pri-
dobljeno, prav tako so odobrena nepovratna 
sredstva Ekosklada, saj gre za energetsko 
varčno gradnjo. Nepovratna sredstva bo nujno 
treba pridobiti tudi za šolo v Javorjah, kjer smo 
se odločili za novogradnjo šolskega poslopja, 
ki je bilo doslej že večkrat prizidano. Žal je od 
zadnjega razpisa za subvencioniranje gradnje 
šolskih objektov minilo že več kot 11 let in tudi 
pri objavi novega razpisa za zdaj ostaja zgolj 

pri obljubah. Zato bomo z vodstvom šole morali 
poiskati optimalne rešitve za organizacijo pouka 
v prehodnem obdobju.

Za Dvorec Visoko pa je nekaj sredstev 
odobrilo Ministrstvo za kulturo?

Ministrstvo nam je po več neuspelih po
sku sih kandidiranja letos le odobrilo dobrih 
devetdeset tisočakov za obnovo dvorca, ki ga 
je Vlada Republike Slovenije razglasila za kul-
turni spomenik državnega pomena. Z obnovo 
nameravamo zaključiti pomladi, prenovili pa 
bomo še preostale tlake in vhodno vežo v 
pritličju ter dogradili ogrevanje, dvorec bo dobil 
tudi novo strešno kritino. 

Kako daleč je projekt toplic v Kopačnici?
Po več kot desetletju je koncesijo letos 

končno pridobilo podjetje IJP iz Ljubnega, ki si 
je izkušnje že pridobilo z razvojem dveh lokacij 
butičnega glampinga. Prav te izkušnje želijo 
preliti tudi v ureditev toplic v Kopačnici, za 
katere pripravljajo dopolnjeno idejno zasnovo, 
ki smo jo že javno razgrnili ob septembrski javni 
razgrnitvi občinskega prostorskega načrta. Prav 
sprejetje slednjega bo osnova za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo toplic v 
Kopačnici, ki jih tako občani kot širše zaledje 
že nestrpno pričakujejo.

Kateri so večji projekti, ki jih v prihodnje 
načrtujete v občini?

Proračun za leto 2020 presega 10 milijonov, 
vendar je še vedno za slab milijon manjši od 
proračuna preteklih dveh let, pa čeprav smo 
vanj vključili kredit za financiranje gradnje 
prizidka Vrtca Agata, da bi lahko ob izvajanju 
investicij šolskih objektov izvedli vsaj del 
nujnih obnov dotrajanih cestnih odsekov. Leta, 
ko smo investicijam še lahko namenili polovico 
proračuna, so namreč mimo, saj tekoči stroški 
še vedno rastejo. Med njimi je največje plačilo 
za programe vrtca, ki dosega 1,5 milijona, 
šolski prevozi znašajo 0,4 milijona, rastejo 
tudi stroški zimskega vzdrževanja cest. Kljub 
temu načrtujemo obnovo poldrugega kilometra 
ceste v Staro Oselico ter začetek obnove dveh 
kilometrov ceste v Kopačnici, nadaljevali bomo 
tudi s sanacijo plazov na cesti proti Žetini, kjer 
smo zaradi zahtevnosti terena pridobili dodatna 
nepovratna sredstva. Največja investicija pri-
hodnjega leta pa bo izvajanje protipoplavnih 
ukrepov v Poljanah, ki pa jo v treh četrtinah 
financira Vodni sklad Direkcije za vode. Občina 
bo financirala obnovo prometnic in novega 
poplavno varnejšega mostu. Na območju 
prestavitve struge Sore bo urejeno tudi novo 
poletno kopališče.

Na področju zdravstvenega varstva ste 
uspeli urediti več pomembnih stvari; zapos-
leni so novi zdravniki, zobozdravniki, pa tudi 
urejene nove ordinacije. Kaj na tem področju 
še nameravate urediti v prihodnje? 

Gorenjevaški zdravstveni dom dejansko 
postaja sodoben zdravstveni center priznanih 

Župan Milan Čadež
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strokovnjakov z vizijo nadaljnjega razvoja 
in s ciljem promovirati zdrav način življenja. 
Januarja je začela delovati nova ambulanta 
za otroke in deloma odrasle, z avgustom se je 
razširil tudi program zobozdravstva obstoječih 
ambulant za odrasle, kjer je zaposlena nova 
zobozdravnica. V začetku leta je bil razširjen 
delovni čas otroške ambulante. Za delo v 
Zdravstvenem domu Gorenja vas se je odločil 
nov zdravnik družinske medicine dr. Marko 
Možina, ki je pripravil tudi poseben razvojni 
načrt družinske medicine v Gorenji vasi. V ta 
namen občina načrtuje ureditev novih, sodobno 
opremljenih ambulant družinske medicine v 
prostorih nekdanje lekarne, za kar pripravljamo 
potrebno dokumentacijo. Lekarna, zdaj ena 
najsodobnejših na Gorenjskem, pa se je aprila 
preselila v pritličje zdravstvenega doma. 

Z razvojem dejavnosti našega zdravstvenega 
doma smo lahko toliko bolj zadovoljni ob dejst-
vu, da v Sloveniji trenutno manjka več kot 200 
družinskih zdravnikov in ordinacije marsikje 
samevajo, saj celo Ministrstvo za zdravje ne 
more doseči, da bi se v državi izobrazilo toliko 
zdravnikov, kot jih potrebujemo. Ob tem še 
toliko bolj cenimo trud in prizadevnost domačih 
zdravnikov, ki dobro sodelujejo in jim ne manj
ka novih razvojnih pobud, katerim bomo na 
občini tudi v prihodnje stopali nasproti.

Če si predstavljate, da je konec leta 2020 
– kaj vidite, da ste uresničili?

Čez leto dni bodo še vedno v zamahu 
gradnje večletnih investicij, ki jih začenjamo 
z novim letom, tako kot ob letošnjem bodo 
tudi ob prihodnjem novem letu odprta nova 
gradbišča cest. Do tedaj pa bi morala biti 
dokončno potrjena vloga 1,5 milijona evrop-
skih sredstev za gradnjo vodovoda Lučine in 
obnovo vodovoda Suša–Brda–Hlavče Njive, 
s katerim želimo vključiti v oskrbo nove vire 
pitne vode. Ob sodelovanju z Direkcijo za in-
frastrukturo bi moralo biti dograjeno krožišče 
Poljane, v največjem zamahu gradnje odsekov 
cest Trebija–Sovodenj, Lučine–Suhi dol, za 
drugi del ceste Gorenja vas–Todraž pa izbran 
izvajalec. Pa zametki kopališča na Trebiji, 
lahko bomo napovedali tudi gradnjo prvega 
dela kolesarskih poti po Poljanski dolini, v 
katerem se medobčinsko povezujemo. Morda 
nam uspe uresničiti tudi prostovoljski projekt 
Prostofer, to so prevozi za starejše, po katerem 
občani vedno pogosteje povprašujejo, pa še bi 
se kaj našlo. Obeta se nam torej dinamično leto, 
v katerem bomo morali znova dokazati, da se 
vztrajen trud obrestuje.

Kaj želite sebi in občanom v novem letu?
Sebi in sodelavcem, občankam in občanom, 

celotni ekipi občinske uprave, občinskim svet-
nikom in svetom krajevnih skupnosti želim 
vztrajnosti ter zavedanja, da smo skupaj znova 
dosegli ambiciozne cilje. Tudi v prihodnje si 
želim dobrega sodelovanja za čim boljše rezul-
tate. Delavnost, podjetnost in vztrajnost naših 
občanov ter dobro delo vseh ustvarjalcev naše 
lokalne skupnosti nas je tudi letos pripeljala v 
sam vrh na lestvici občin, v katerih se dobro živi. 
Prav tega, pa tudi zdravja in pozitivne naravnano-
sti želim vsem občankam in občanom Občine 
Gorenja vas  Poljane tudi v novem letu 2020.

Pogovarjala se je Kristina Zajc Božič.

Območno združenje Rdečega 
križa Škofja Loka je pred leti za 
starejše prebivalce, ki živijo doma, 
organiziralo skupine, v katerih se 
ti zbirajo in delujejo pod vodstvom 
mentorjev. Ena od teh skupin je naš 
Klas. Mentorstvo skupine je prevzela 
Cilka Bohinc, pomaga ji Ančka Šušnjar. 
Skupina šteje 14 članov, starih od 60 
do 96 let. Zbiramo se pri Cilki doma 
vsak ponedeljek popoldan, prihajamo 
pa iz različnih krajev naše občine. 
Postale smo ena majhna družina; ko 
se snidemo, si najprej izmenjamo en 
topel objem. Sklenemo krog, sledijo 
telovadba z razgibavanjem telesa, vaje za utrje-
vanje spomina, ustvarjanje izdelkov z našimi že 
nekoliko nerodnimi prsti. Najraje pa se pogo-
varjamo o različnih temah. Decembra je praznični 
čas, obujamo spomine na običaje in praznovanje 
božiča v naši mladosti.  

Občasno medse povabimo animatorje iz 
večgeneracijskega centra za aerobiko možganov, 
ki nam pripravijo zanimive naloge. Rade 
zapojemo predvsem stare ljudske pesmi; sprva 
nas je s harmoniko spremljala Julka Bogataj, 

Skupina Klas in njenih pet let druženja

sedaj pa Heron Šubic. Dodale smo tudi kulturno 
dejavnost: po domovih za ostarele nastopamo s 
petjem, recitiranjem pesmi in s skeči. Vsako leto 
se udeležimo območnega srečanja skupin pri 
Sv. Andreju, za popestritev si same organiziramo 
izlete v bližnjo okolico. 

Naše vsakokratno druženje običajno 
zaključimo tako, kot ga pričnemo: v pozdravnem 
krogu zapojemo pesem in se razidemo do nasled-
njega ponedeljka.

Skupina Klas

Skupina starejših Klas se druži že peto leto.
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Rudnik Žirovski vrh je 30. no-
vembra pripravil tradicionalno 
praznovanje godu sv. Barbare, za-
vetnice rudarjev. 

Po legendi se je Barbara dala 
krstiti, kar je njenega očeta tako 
razjezilo, da jo je hotel udariti. V tleh 
je nastala luknja, ki jo je rešila pred 
udarcem, zato je postala zavetnica 
rudarjev. Radi se ji priporočajo tudi 
uranarji.

Rudnik Žirovski vrh vsako leto 
ob njenem godu povabi k sveti 
maši za žive in pokojne rudarje k sv. 
Urbanu. Tako domačini kot sedanji 
in nekdanji delavci rudnika se je 
radi udeležijo. Letos so nekateri 
prišli peš iz Todraža, drugi z Bukovega vrha, tudi v rudarski obleki in z rudarsko svetilko. Posebej 
veseli smo bili sodelovanja letošnjih mladih občinskih nagrajencev, skavtov stega Poljanska dolina 
1. Sveto mašo je daroval domači župnik Gregor Luštrek, ki je v pridigi izpostavil težko in zahtevno 
delo rudarjev, pomen poklicanosti in življenje iz vere. Slovesnost so polepšali pritrkovalci z Gorenje 
Dobrave s pritrkovanjem in volčiči s petjem. Sledilo je prijetno druženje ob čaju, domačem žganju in 

medenjakih pri Mežnarju, upokojeni rudarji 
pa so postanek za obujanje spominov nare-
dili še v dolini.

Lepo je, da se ne srečamo le na pogrebih 
»kameradov«, kot je bil pred nekaj dnevi, 
ko je svojo življenjsko pot sklenil rudar Silvo 
Benčina, ampak tudi ob drugih priložnostih. 
Tako ostajamo povezani, ohranjamo spo-
mine in zgodbe iz časov ustanavljanja 
rudnika in skupaj kujemo načrte za naprej. 
Poleg prispevka o Rudniku urana Žirovski 
vrh, ki ga za gorenjevaški zbornik pripravlja 
Pavle Florjančič, naj bi v prihodnjem letu 
izdali tudi knjižico z motivi reliefov na stolih 
v cerkvi sv. Urbana.

Hiacinta Klemenčič

Praznovanje godu sv. Barbare

Mašo za rudarje je na Sv. Urbanu daroval gorenjevaški 
župnik Gregor Luštrek.
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Pri maši so sodelovali tudi skavti stega Poljanska 
dolina 1.
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Janeza Hrovata je zanimalo, kako je z 
vodenjem Zavoda Poljanska dolina.  Župan 
je odgovoril, da je zaradi osebnih razlogov z 
mesta direktorice odstopila Lucija Kavčič, že 
v začetku decembra pa so na njeno mesto kot 
vršilca dolžnosti za dobo enega leta imenovali 
Tomaža Trobiša, direktorja STC Stari vrh, ki 
ima izkušnje na področju turizma.  

Svetniki so se obregnili ob prekuhavanje 
vode iz trebijskega vodovoda, ki jo je bilo 
od zadnjem deževju potrebno na priporočilo 
občinske uprave prekuhavati skoraj cel mesec. 
Župan je pojasnil, da so se glede na stroga me-
rila odločili, da  je vodo potrebno prekuhavati in 
bodo tako delovali tudi v prihodnje. Po vsakem 
močnem deževju je namreč težko zagotoviti 
zadostno kakovost pitne vode, saj ob povečani 
motnosti lete ni mogoče ustrezno klorirati. 

Intenzivna je bila tudi razprava o ukinjanju 
ekoloških otokov. Svetniki so bili namreč mnenja, 
da zgledno postavljen sistem zbiranja odpadkov 
s to odločitvijo podirajo. »S tem znižujemo stan-
dard občanom, potrebno bi bilo sprejeti odlok in 
določiti nekoga, ki bi nadziral ekološke otoke,« je 
predlagal Jurij Krvina. Polona Biček je vprašala, 
ali so na občinski upravi analizirali odziv tistih 
občanov, ki so za odvoz smeti po sprejetju novega 
odloka morali kupiti dodaten zabojnik in plačujejo 
višje položnice. Odgovor je bil, da še ne. 

S sedme seje občinskega sveta

V letu 2020 na voljo 10,6 milijona evrov
Na zadnji seji pred koncem leta 12. decembra so svetniki sprejeli proračun za 
prihodnje leto in pritrdili povišanju cen programov predšolske vzgoje. Še najdlje 
pa so se zadržali pri vprašanjih in pobudah. 

Roman Kokalj je bil kritičen do odnosa iz-
vajalcev del po občini in nadzora nad njihovim 
opravljanjem: »Izvedba je včasih katastrofalna, 
tudi odnos izvajalcev je vprašljiv.«  

Martina Oblaka je zanimalo, ali se res ukinja 
javna razsvetljava na cesti do Dolenje Dobrave. 
Župan je odgovoril, da popolne odstranitve ne 
bo, da pa bodo »šli v racionalizacijo in pustili 
cestišče le minimalno osvetljeno«.  

Burna je bila tudi razprava na ponovni pred-
log, da se središče Fužin zapre za promet, čemur 
naj bi ostro nasprotoovali prebivalci Sovodnja, 
zaposleni v Žireh. 

Soglasna potrditev proračuna 
Drugi predlog proračuna je oblikovan v 

višini 10 milijonov 626 tisoč evrov, kar je 
900 tisoč evrov več, kot je bila višina prvega 
predloga. »Povišanje je mogoče na račun 
povišanja nekaterih višjih prihodkov ter višjega 
pričakovanega stanja na računu ob koncu 
letošnjega leta (330.000 evrov),« je povedala 
Jana Peternel iz občinske uprave.  

Na prihodkovni strani so predvideni višji 
kapitalski prihodki, ki jih je skupno za 239.000 
evrov več, prihodkov iz naslova primerne po-
rabe naj bi po podatkih ministrstva za finance 
prejeli za 146.000 evrov več kot letošnje leto, 

po 21. členu Zakona o financiranju občin pa naj 
bi se po podatkih gospodarskega ministrstva v 
občinsko blagajno nateklo za 113.000 evrov 
več kot letos. 

Nekateri prihodki so znižani, in sicer ko-
munalni prispevek za 20.000 evrov, za dobrih 
22 tisočakov je nižji prispevek kulturnega 
ministrstva za obnovo Dvorca Visoko; glede 
na finančno sliko občine se ne bo izvedlo vseh 
prvotno načrtovanih del. Predvidena je prodaja 
kapitalskega deleža v Bioenergetiki Todraž 
(okvirno 11.000 evrov).

Na prihodkovni strani so predvideli tudi višji 
kredit, in sicer za 200.000 evrov, za prihodnje 
leto je tako predviden najem kredita v višini 
900.000 evrov; najeli naj bi ga konec leta, ko 
pričakujejo tudi glavnino plačil za gradnjo vrtca 
v  Poljanah. 

Največje povečanje za ceste 
Večje spremembe so na postavkah za 

preplastitve cest po občini, kjer se postavka 
povečuje za skoraj pol milijona, postavka za 
vrtec Poljane se (glede na kredit) povečuje za 
200 tisočakov, za nakupe in menjave zemljišč 
na lokalnih cestah in javnih poteh je namen-
jenih 103.000 evrov več, 64.000 evrov več je 
namenjenih za vrtec Sovodenj, 33.000 evrov 
več za zimsko službo, za dnevno varstvo otrok 
pa 25.000 evrov več.  

Dve postavki sta utrpeli večji znižanji – 
Dvorec Visoko za 152.000 evrov, za odpravo 
poplav pa je manj 137.000 evrov; sredstva so 
se prenesla na postavko za preplastitve.  

Nove postavke v primerjavi s prvim pred
logom so: most Visoko (idejna zasnova), projekt 
prevoza starostnikov Prostofer, Rdeči križ 
(območno in krajevne organizacije), ureditev 
projektne dokumentacije za ureditev dnevnega 
centra za starostnike, postavka za poslovilni 
objekt Javorje.   

 
Že drugič letos  
zvišanje cen vrtčevskih programov 

Svetniki so že drugič letos potrdili podražitev 
cen programov predšolske vzgoje. Glavni 
razlog so višji stroški dela. Za prvo starostno 
obdobje bo cena 3,98 % višja, znašala bo 481 
evrov, za drugo starostno obdobje 4,69 % višja, 
in sicer bo 357 evrov, za kombinirani oddelek in 
oddelek 3 do 4letnikov pa bo potrebno odšteti 
406 evrov, kar je 5,45 % več kot doslej.   

Potrdili so tudi predlog novega cenika na-
jema grobov, poslovilnih objektov in zakupa 
grobnih polj, ki se zadnja tri leta ni spreminjal. 
Cene bodo od 1. januarja 2020 v povprečju 
višje za 5 %. 

Pod točko razno so roke dvignili za so-
glasje za prenos opuščenega javnega dobra na 
Hlavčih Njivah na občino, ki bo sedaj lahko 
pridobila gradbeno dovoljenje za vodovod 
Zarobar–Petelinov grič–Hlavče Njive–Gorenja 
vas, za katerega nameravajo pridobiti tudi ev-
ropska sredstva. 

D. P.

v evrih

6.322.480 61,41
900.000 8,74
874.800 8,50
459.581 4,46
361.005 3,51
340.000 3,30
128.000 1,24

99.800 0,97
98.000 0,95
95.042 0,92

v evrih

1.045.000 9,83
915.000 8,61
472.594 4,45
327.752 3,08
228.640 2,15
116.492 1,11
113.090 1,06
110.928 1,04

88.190 0,83
70.000 0,66

v evrih

1.462.626 13,77
654.577 6,16
389.500 3,67
228.200 2,15
194.670 1,83
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Ob letošnji 100-letnici priključitve Prekmurja k matični slovenski do-
movini in 100-letnici ustanovitve Univerze v Ljubljani se spominjamo tudi 
zaslužnih akterjev tega dogajanja. Eden najpomembnejših je bil biblicist, 
narodnoobrambni delavec in rimokatoliški duhovnik dr. Matija Slavič. Rojen 
je bil 27. januarja 1877 v Bučečovcih pri Ljutomeru. Po študiju teologije v 
Mariboru in mašniškem posvečenju se je posvetil nadaljnjemu študiju in 
doktoriral na Dunaju. Sveto pismo je prevajal neposredno iz hebrejščine. 
Na novoustanovljeni univerzi v Ljubljani je bil 30 let, do leta 1951, in sicer 
kot redni profesor bibličnih ved na Teološki fakulteti, kjer je bil kar dvakrat 
dekan. Prav tako je bil dvakrat rektor ljubljanske Univerze (v letih 1932–1936 in 1939–1940). Prizadeval si 
je za njeno ohranitev, saj so bile takrat v Beogradu težnje, da je v Jugoslaviji dovolj ena (srbska) univerza. 
Do sedaj je tudi edini rektor Univerze v Ljubljani, ki je to vlogo opravljal dva ločena mandata. 

Slovenska narodna vlada ga je po končani prvi svetovni vojni kot izvedenca za prekmurska 
vprašanja poslala na mirovni konferenci v Pariz in London. Tu je z dvema znanstvenima razpravama 
utemeljil priključitev Prekmurja, ki je bilo več stoletij pod Ogrsko, slovenskemu narodnemu ozemlju. 
Umrl je 25. oktobra 1958 v Ljubljani. Njegov pomen je letos obeležila tudi Pošta Slovenije z znamko, 
posvečeno priključitvi Prekmurja, na kateri je upodobljen. 

Gorenjo vas (oziroma takrat Trato) je obiskal 11. maja 1930, ko je prišel posvetit nov veliki zvon, 
ki so ga tratarski župljani kupili potem, ko so bili razen srednjega župnijski cerkvi med prvo svetovno 
vojno odvzeti vsi zvonovi. Zvon, ulit v Zvonarni in livarni Št. Vid nad Ljubljano, tehta 1.454 kilogramov, 
ima glas D, stal pa je dobrih 64.000 (staro)jugoslovanskih dinarjev.                                Jure Ferlan

Ste vedeli?
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Župan Milan Čadež je uvodoma povedal, da 
je občane pojav volka presenetil: »Teh zveri na 
tem območju doslej ni nikoli bilo. Prepričan sem, 
da mora prvo in zadnjo besedo pri odločanju ime
ti lokalna skupnost in ni je evropske direktive, ki 
bi nam lahko kratila takšno in drugačno svobodo 
in ustvarjanje v teh krajih. Nič ne pride samo 
od sebe, imamo samo, kar naredimo z lastnimi 
rokami. Počutimo se ogroženi.«  

Roman Žveglič iz Sindikata kmetov Slo-
venije je izpostavil nesprejemljivost tolikšnega 
števila zveri, s katerimi bi bilo potrebno bolje 
upravljati; edino rešitev vidi v odstrelu. Pou
daril pa je, da »ne gre le za politični, ampak 
tudi ideološki problem«. 

Kmetijstvo je smisel  
alpskega in predalpskega sveta

Mag. Stane Bergant je v začetku meseca v 
Bruslju predstavil peticijo za zmanjšanje zveri 
v Sloveniji. Izvirni greh je po njegovem mnenju 
evropska habitatna direktiva iz leta 1992, ko 
je bilo število zveri tudi v Sloveniji manjše in 
obvladljivo. Danes, ko so se evropski zvezi 
priključile nove države z vzhoda z velikimi 
populacijami zveri, pa je stanje popolnoma 
drugačno. »Evropsko zakonodajo smo morali 
preliti v naš pravni red in zaščita zveri je izredno 
strogo opisana. Najbolj so to izkoristili tisti, 
ki želijo na račun zveri nekaj pridobiti. Edini 
deležnik, ki nosi vse posledice, pa je kmet. Naš 
glavni cilj je prepričati novo oblast EU, da je to 
velik problem, zaskrbljujoče pa je, da domača 
politika ne ustvari pogojev za učinkovito up-
ravljanje z divjimi zvermi.« 

Do vstopa v EU sta bila zaradi manjše popu-
lacije tudi medved in volk pri nas zaščitena, sedaj 
pa se širita na območje razpršene poselitve, kjer 
se ne da ločiti kmetijskega in gozdnega prostora. 
Velikost kmetij na tem območju je sorazmerno 
majhna (v povprečju 7,4 ha) in ne omogoča 
preživetja. Bergant je izpostavil težave rejcev 
ob pokolih rejnih živali, saj je kmetijstvo de-
javnost, ki ustvarja smisel bivanja v alpskem in 
predalpskem svetu. »O deratizaciji, ki poteka na 
krut način, se nihče nič ne vpraša, ko pa pridejo 
škodljivci na podeželje in začno uničevati sadove 
našega dela, pa nekateri nasprotujejo odstrelu. 

Kmet nosi vse negativne posledice napada na 
lastnino, kratena mu je večstoletna pravica do kme-
tovanja, nekateri pa pričakujejo, da bo kar tiho.«  

Upada število rejcev in drobnice 
Roman Savšek iz Zveze društev rejcev 

drobnice Slovenije je opozoril na drastičen 
upad števila rejcev in rejnih živali: »Leta 2009 
smo redili 170 tisoč živali, danes le 120 tisoč, 
kapaciteta je 500 tisoč živali.« Ravno nasprotno 
pa je stanje glede zveri, saj je njihovo število 
drastično naraslo, kulturna krajina se zarašča 

Okrogla miza Podeželje na razpotju: zveri ali obdelana krajina? 

»Rešitve čez noč ne bo«
Na okrogli mizi v Gorenji vasi, ki jo je gostila Občina Gorenja vas - Poljane, 
pripravil pa Sindikat kmetov Slovenije v želji, da javnost čim bolje in objektivno 
seznanijo s problematiko divjih zveri, so bili razpravljavci enotni, da zveri na 
podeželje ne sodijo in da sta za ureditev stanja potrebna sodelovanje vseh 
deležnikov in čas. 

in kot taka za turista ni zanimiva. Ne moremo 
dopustiti, da se zveri širijo na območja, kjer jih 
zadnjih 50 let ni bilo.«  

Marjan Hren iz Zveze lastnikov gozdov Slo-
venije je poleg velikega števila zveri izpostavil tudi 
številčno divjad. »V naši organizaciji so hrbtenica 
obdelovalne kmetije, ki imajo zemljo in gozdove. 
Ponosni smo, da je peticija uspela priti tudi na 
bruseljski parket. Neobvladovanje problema s 
strani neodgovornih, slabo gospodarjenje, nered 
so povzročili, da se to že širi čez slovenske meje. 
V Sloveniji pri načrtovanju ne moremo sodelo-
vati, to je nespoštovanje osnovnih pravic.« Miha 
Koprivnikar s Kmetijskogozdarske zbornice 
Slovenije je dodal: »Da lahko narava sama sebe 
regulira brez ukrepanja, je napačno mišljenje. 
Avstrijci vedo, kaj je zanje prioriteta: turizem, ne 
zveri.« Župan Čadež je še izpostavil, da bi moral biti 
17. december prelomen: »Današnji datum mora biti 
jasno sporočilo, da bomo v teh krajih delali naprej 
in redili drobnico. Volka pa v te kraje ne bo.«   

»Zavodu so stvari ušle izpod nadzora«
Lado Dolenec, član LD Poljane, je opozoril, 

da je medved na Poljanskem prisoten zadnjih 40 
let, zdaj se je pojavila medvedka z mladiči. 13 let 
nazaj so v lovišču zasledili šakala. »Pričakujmo 
eksplozijo pri šakalu – ko bo divjad v gozdu 
pospravljena, bo pašne reje konec.« Omenil je 
tudi spust dveh risov na Gorenjskem, kar prav 
tako utegne povzročati težave v prihodnje, in 
bil kritičen, da je pri divjih zvereh Zavodu za 
gozdove zaradi neukrepanja »stvar ušla izpod 
nadzora«. Te stvari se predolgo vlečejo. 

Marko Gasser iz CICa je opozoril, da je v 
načrtu razširitev območja medveda ter popis 

škode po pokolih na terenu, ki ni učinkovit, 
obenem pa je ob zadnjem dogodku v Martinj 
Vrhu zavod pripisal pokol potepuškim psom. 
»Prepričan sem, da smo deležni medijskega 
molka, ne poroča se več objektivno in ažurno.  

Obenem so bili kritični, da zavod sploh ne 
upravlja s pravimi podatki o številu zveri, na 
kar je opozoril Janez Demšar iz Škofje Loke. 
Zaskrbljujoče je, da bodo lovci do spomladi, ko 
bodo nova legla, težko odstrelili pet volkov na 
tem območju. Janez Bogataj iz Žetine, ki je letos 
v naši občini utrpel največ škode, je bil kritičen 
do zaščitnih ukrepov, predvsem mrež, za katere 
so prisotni ugotovili, da niso dovolj učinkovite, 
da bi preprečile napade volkov, obenem pa so 
težava tudi odškodnine: v njegovem primeru je 
bila po pokolu 13. septembra odločba izdana 
šele 15. novembra, denarja pa do danes še ni. 
Vprašal se je še: »Zapadel je prvi sneg, sledi 
volkov so bile le 50, 60 metrov od dvorišča. 
Bom moral otroka vedno imeti na očeh, ko bo 
zunaj? Kam nas je to pripeljalo?«  

Kmečke organizacije  
poenotene v iskanje rešitev 

Bergant je še poudaril, da je prvič, da so se vse 
kmečke organizacije poenotile v iskanju skupnih 
rešitev, ki so: določitev števila zveri, rajonizacija, 
ureditev zakonske podlage za hitrejše izdajanje 
odločb za odstrel. Zavedajo pa se, da »rešitve 
čez noč ne bo«. Kot je dodal Koprivnikar, pa bi 
bila nujna odločitev politike, da bi bila volk in 
medved manj zavarovana, da bi se lahko z obema 
vrstama redno upravljalo, kar je cilj za vso Slo-
venijo, v kateri je žal zadnjih nekaj let praksa, da 
lahko vsaka odločba pristane na sodišču. 

»Ne pričakujemo, da bo rešitev takojšnja, 
potreben bo čas, sem pa prepričan, da bomo 
do teh ciljev prišli. Tudi poslance v Bruslju je 
treba spodbuditi, da bodo delali proaktivno,« 
je strnil Bergant. 

Lidija Razložnik, Damjana Peternelj
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V občini Gorenja vas  Poljane je katego-
riziranih skoraj 40 kilometrov državnih cest in 
kar 380 kilometrov občinskih cest, kar je visoko 
nadpovprečna dolžina glede na število prebival-
cev občine, ki je po zadnjih podatkih 7532 (leta 
2018). Občina sodi s 153 km2 površine med večje 
slovenske občine, poseljeno pa je skoraj celotno 
območje, ki je zato tudi v celoti prepredeno z 
mrežo javnih cest, katerih vzdrževanje je po 
besedah direktorice občinske uprave Elizabete 
Rakovec zaradi njihove dolžine poseben izziv. 
»Vlaganja v cestno infrastrukturo so stalna, saj 
želimo izboljšati pogoje v vseh, tudi hribovitejših 
območjih občine, da bi preprečili izseljevanje in 
praznjenje robnih območij ter zaraščanje kulturne 
krajine. V zadnjih sedmih letih smo jih denimo 
obnovili skoraj 70 km, potrebe pa so še veliko 
večje, saj ceste, asfaltirane pred več desetletji, že 
potrebujejo ponovno rekonstrukcijo. Zato smo 
ocenili, da ne zadošča več samo redni cestnih 
program obnove krajših odsekov po občini, za 
katerega vsako leto namenimo dobrih 300.000 
evrov (v letu 2020 je namenjenih 327.752 ev-
rov) za ureditev štirih do petih kilometrov ter 
posamične rekonstrukcije zahtevnejših plazovitih 
odsekov. Zaradi obsega potreb smo zato pristopili 
k uvedbi dodatnega paketa večletnih investicij 
za obnovo daljših cestnih odsekov na območju 
celotne občine. Prvi takšen sklop smo zaključili 
v letu 2018, v letošnjem letu pa smo podpisali 
gradbeno pogodbo v vrednosti 2,8 milijona evrov 
za novih devet dokaj zahtevnih odsekov v skupni 
dolžini 8,5 km,« je pojasnila Rakovčeva. Dodala 
je še, da bo polovica teh odsekov realizirana do 
konca prihodnjega leta, razlika pa v prihodnjih 
dveh letih glede na razpoložljiva sredstva. 

Ob 25-letnici Občine Gorenja vas - Poljane: infrastruktura

Številni premiki na ključnih področjih
Kot zadnjega v nizu člankov ob 25-letnici občine predstavljamo spremembe na 
področju infrastrukture. Področje, ki vključuje ceste, vodovode, kanalizacijo, 
komunalo, šole, vrtce, telovadnice in druge javne stavbe, izgradnjo obrtnih con 
v Dobju in Todražu, ureditve vaških trgov, telekomunikacijo …,  je preobsežno, 
da bi navedli vse spremembe, zato bomo izpostavili le največje. Te pa so bistveno 
vplivale na večjo kakovost bivanja v občini.

Zagotovo je bila ena večjih investicij izgrad-
nja krožišča v Gorenji vasi leta 2010 in junija 
2015 dokončanje obvoznice skozi Gorenjo vas, 
ki je center vasi močno razbremenila tranzitnega 
prometa osebnih in tovornih vozil ter povečala 
varnost za šibkejše udeležence v prometu. Sep-
tembra 2015 je promet stekel tudi po novi cesti 
od Vidma do Osnovne šole Poljane, zgrajena pa 
je bila tudi nova tlakovana vhodna ploščad pred 
Šubičevo hišo in urejeno zunanje stopnišče do 
prireditvene dvorane v zgornjem nadstropju 
Šubičeve hiše. Po poplavah 2014 je bila urejena 
cesta skozi Hotovljo in na javni poti Karlovc–
Budl–Žirovski vrh na petih odsekih, maja 2017 
je bila obnovljena cesta v Javorje pod naseljem 
Dolenčice, cesta Trebija–Stara Oselica …

Komunala
Prvo čistilno napravo Gorenja vas so zgradili 

leta 1998 na Dolenji Dobravi za 1.000 populacij
skih ekvivalentov (PE), nanjo pa so priključili 
hiše v Gorenji vasi. Nadaljnja izgradnja kanali-
zacijskega sistema se je nadaljevanja leta 2012, 
ko je Občina Gorenja vas  Poljane pristopila k 
projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
v porečju Sore, kjer so pri partnerskem projektu 
sodelovale vse štiri občine na Škofjeloškem. 
V sklopu projekta se je v občini posodobilo in 
razširilo čistilno napravo Gorenja vas iz 1.000 
PE na 3.100 PE in zgradilo 6.978 m primarnih 
kanalov kanalizacijskega sistema Trebija–
Gorenja vas. Ta je obsegal projektiranje ter 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih 
Trebija, Podgora, Hotavlje in delu Gorenje 
vasi. Zgradili so tudi sekundarne kanalizacijske 
kanale in pripravili vse potrebne odcepe za 
hišne priključke. Dela so bila zaključena leta 
2014, ko je občina pričela s priklopi objektov 
na kanalizacijo. Kanalizacija Javorje je bila 
zgrajena 2013 za odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda v naseljih Četena Ravan, 
Murave, Javorje in Dolenčice. Do konca leta 
2015 je bilo izvedenih 79 priključkov.

Velik korak naprej je bil storjen tudi na 
področju zbiranja in ločevanja odpadkov. No-
vembra 2008 je občina Gorenja vas  Poljane 
prešla na ločeno zbiranje embalaže iz kovin, 
plastike in sestavljenih materialov »od vrat do 
vrat«. Količina zbrane embalaže se je v obdobju 
2007–2010 povečala za več kot petkrat. Na 
ekoloških otokih lahko krajani občine v zabojni-
ke oddajajo odpadno stekleno embalažo, papir 
in embalažo iz papirja in kartona ter embalažo 
iz plastike, kovin in sestavljenih materialov. O 
uspešnosti ločenega zbiranja odpadkov priča 
tudi podatek, da je že v letu 2013 količina 
oddanih komunalnih odpadkov padla pod en 
odstotek zbranih odpadkov, 56 odstotkov je bilo 
oddanih na nadaljnje postopke predelave ter 
skupne sisteme zbiranja in odstranjevanja. Leta 
2010 je bil zgrajen Zbirni center Todraž. 

V Dobju je bilo leta 2017 zgrajeno novo križišče za naselji Dobje in Dobenska Amerika in urejeno 
krožno obračališče za šolske kombije, s katerim so poskrbeli za večjo varnost učencev.
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Februarja 2014 ob izgradnji obvoznice v Gorenji vasi. Ob odprtju 2015 je središče vasi močno 
razbremenila tranzitnega prometa.
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Vodooskrba
V obdobju od ustanovitve občine se je 

na novo urejala tudi vodooskrba. Po podat-
kih, ki jih je za potrebe nastajanja zbornika 
gorenjevaškega in hotaveljskega območja zbral 
Silvo Pivk, so »leta 1996 vaščani Hotavelj 
zamenjali že dotrajane salonitne in železne 
vodovodne cevi po vasi s polietilenskimi 
cevmi premera 90 mm in postavili večje število 
nadzemnih hidrantov. Opravili so več kot 800 
ur udarniškega dela, vrednost del je znašala 
3.257.207 slovenskih tolarjev. Danes z vodo-
vodom upravlja Vodovodni odbor Hotavlje.« 
Na območju Stare Oselice in Slajke so bile 
razmere zahtevne zlasti v sušnem obdobju, 
ko so morali gasilci na nekatere kmetije in 
gospodinjstva kar šest let vodo dovažati s 
cisternami, dokler septembra leta 2003 ni pri-
tekla voda po skoraj 6 km dolgem cevovodu iz 
novega zajetja pod Jezercem v Stari Oselici do 
kmetije pri Slajkarju. Poleg zajetja so zgradili 
vodohram, črpališče in več razbremenilnikov. 
Investicija v vrednosti 83,6 milijona tolarjev je 
bila sofinancirana z nepovratnimi evropskimi 
sredstvi Saparda. 

V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v 
porečju Sore«, ki ga je delno iz Kohezijskega 
sklada financirala Evropska unija,  sta občini 
Gorenja vas  Poljane in Škofja Loka v letih 
2014 in 2015 zgradili  nov vodovodni sistem. 
Uredili so drenažno zajetje, naredili tri vrtine iz 
globinskega vodonosnika na Trebiji in zgradili 
zbirni jašek, štiri nove vodohrame, tri prečrpalne 
postaje ter nov cevovod v dolžini 16.520 m od 
Trebije do Škofje Loke. Pogodbena vrednost 
projektiranja in izgradnje vodovodnega sistema 
in podsistemov v občini Gorenja vas  Poljane je 
znašala skoraj 3,3 milijona evrov brez DDVja. 
Kot so takrat zapisali na občini, novozgrajeni 
objekti in cevovodi vodovodnega sistema in 
podsistemov predstavljajo hrbtenico oskrbe 
z vodo v občini za več prihodnjih desetletij 
in zagotavljajo potrebne objekte, ki bodo 
omogočili nemoteno ter kakovostno preskrbo 
s pitno vodo.

Leta 2015 so odprli tudi vodovodni sistem 
Podvrh–Zapreval, ki zajema ureditev zajetja 
in črpališča Bohinčev mlin, izgradnjo novega 
vodohrana Podvrh s kapaciteto sto kubičnih 
metrov in izgradnjo cevovoda Podvrh–Zapreval 
v dolžini 4,5 kilometra. V občini je sicer še 

več vodovodov, s katerimi upravljajo krajevne 
skupnosti, ali zasebnih vodovodov. Glede na 
to, da so čistilne naprave in javni kanalizacij
skih sistemi po predpisih zgrajeni na območju 
vseh predpisanih aglomeracij v občini, bodo 
na občini v prihodnje več pozornosti namenili 
nadaljnjemu razvoju vodovodnega omrežja. 
»Izboljšati želimo še stanje na območju 
KS Lučine, kjer imamo pripravljen projekt 
vključitve dveh novih zajetij  pod pobočjem 
Zadobje, v celoti pa bodo na novo urejene tudi 
vse naprave in objekti vodovoda, vključno z 
vodohranom Dolge  Njive. Uredili bomo še 
manjši sklop vodovoda Brebovnica in izvedli 
celovito rekonstrukcijo vodovoda Suša–Brda–
Hlavče Njive–Vršajn. Za izvedbo teh obnov je 
v postopku odobritve 1,5 milijona nepovratnih 
EU sredstev, zato začetek del načrtujemo že za 
naslednje leto,« je načrte predstavila Rakovčeva 
in dodala: »Zavedamo se, da je zagotavljanje 
kakovostne vodooskrbe ena temeljnih nalog 
občine, v razmerah čedalje bolj intenzivnih 
deževij zato želimo tudi zmanjšati odvisnost 
zgolj od površinskih zajetij in v sisteme 
vključevati zanesljivejše vodne vire, k čemur 
bodo v prihodnosti usmerjene dodatne razvojne 
aktivnosti občine.«

Javni objekti
Kot smo predstavili že pri področju šolstva, 

je občina veliko vlagala v šolske objekte: 1997 
je bila dograjena osemletka Poljane, 1999 vrtec 
pri OŠ Gorenja vas, 2003 prizidek na Sovodnju 
s prostori vrtca, 2007 telovadnica Poljane, 2010 
vrtec Dobrava in Lučine, 2012 vrtec Javorje in 
energetska sanacija PŠ Lučine, 2014 energetska 
sanacija OŠ Gorenja vas in kot največja inves-
ticija v zgodovini občine 2019 športna dvorana 
Gorenja vas. Poteka tudi energetska sanacija PŠ 
Sovodenj, v prihodnjih dveh letih pa sledi s sred-
stvi Ekosklada sofinancirana gradnja prizidka 
vrtca Poljane in ureditev šole in vrtca Javorje. 
Za to obsežno investicijo na občini še iščejo 
možnosti nepovratnega sofinanciranja. Poleg 
tega je energetsko obnovo dočakal tudi Sokolski 
dom, zdravstveni dom v Gorenji vasi, zgradili 
so telovadnico in večnamenski dom v Lučinah, 
poslovilne vežice ob vseh pokopališčih, veliko 
pa je občina vlagala tudi v Dvorec Visoko. V 
letu 2015 je občina postala z odkupi in menja-
vami lastniških deležev edini lastnik  dvorca in 

Na drugem mestu 
po kakovosti življenja
Revija Moje finance je v decembru objavila 
lestvico kakovosti življenja v slovenskih 
občinah, kjer se je občina Gorenja vas - 
Poljane med vsemi 212 občinami uvrstila 
na drugo mesto, kar je za mesto višje 
kot lani. »K zavidljivemu rezultatu v veliki 
meri botruje sinergija trdega dela občanov 
samih ter naravne danosti in lega občine, 
pa tudi dolgoletna sistemska vlaganja v vsa 
področja infrastrukture in storitev, ki ustvarjajo 
kakovost bivanja v naših krajih. Čeprav je 
možnih še veliko izboljšav in vidimo še veliko 
nalog, ki bi jih bilo potrebno izvesti, je prav, da 
znamo prepoznati in ceniti doseženi skokovit 
razvoj naše lokalne skupnosti, ki mu bomo 
zavezani tudi v prihodnje,« je še poudarila 
Elizabeta Rakovec.

V letu 2007 je občina med prvimi uspešno 
kandidirala na razpisu za izgradnjo 
širokopasovnega optičnega omrežja, na 
katerem lahko enakovredno gostujejo vsi 
ponudniki širokopasovnih storitev.  Do 
konca leta 2018  je bilo v 31 naseljih, ki so 
zajeta v t. i. belih lisah, v gradnji oziroma 
zgrajenih 342 priključkov na omenjeno 
širokopasovno omrežje.

Eden zadnjih objektov, ki je energetsko saniran, je stavba podružnične šole na Sovodnju.
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gospodarskega poslopja. V osmih letih je občina 
v obnovo vseh treh poslopij, prestavitev poti z 
dvorišča dvorca, ureditev okolice in izgradnjo 
teniškega ter otroškega igrišča namenila 710.981 
evrov, kar so deloma nepovratna sredstva mini
strstva za kulturo. Kot so poudarili na občini, je 
odziv obiskovalcev odličen, dvorec je s svojim 
ambientom postal najbolj obiskana znamenitost 
Poljanske doline, zato se bodo še naprej trudili 
razvijati in širiti ponudbo.

V 25letni dobi je bilo tako izvedenih 
veliko projektov, ki tako ali drugače vplivajo 
in izboljšujejo kakovost bivanja v občini, kar 
potrjuje tudi nedavno objavljena lestvica v reviji 
Moje finance, kjer občina Gorenja vas  Poljane 
zaseda drugo mesto, takoj za občino Cerklje na 
Gorenjskem.

Tina Dolenc
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Dela so razdeljena na posamezne sklope, ki 
jih bo pogodbeni izvajalec Gorenjska gradbena 
družba, d. d., izvajal v načrtovanem zaporedju. 
V letošnjem in začetku naslednjega leta bodo 
potekala predvsem potrebna pripravljalna dela 
in dela za kasnejšo prestavitev transformatorske 
postaje. V začetku marca pa vse do konca leta 
2020 so predvidena dela, povezana s prestavit-
vijo struge Sore na območju Hotovlje, hkrati 
bodo v marcu 2020 začeli z izgradnjo temeljev 
in opornih zidov novega mostu čez Soro, 
gradnjo pa zaključili do konca novembra. Novi 
most bo štiri do pet metrov daljši od sedanjega, 
ki ga bodo odstranili. Junija prihodnje leto bo 
izvajalec začel z deli za poglobitev in širitev 
Ločivnice, obenem bodo tu zgrajeni tudi novi 
mostovi. Med majem in septembrom prihodnje 
leto bodo potekala dela na Brenteževem grabnu, 
kjer bodo uredili še pripadajoče mostove. 
Med junijem in septembrom 2020 bodo prav 
tako potekala dela na območju ob cerkvi, kjer 
bodo izdelali protipoplavni nasip ter montažni 
protipoplavni zid. Občina načrtuje nove cestne 
ureditve deloma v letu 2020 in v 2021. Med 
junijem in novembrom 2020 bodo najprej 
zgradili novo cesto proti cerkvi, sledila bodo 
dela na cesti proti Predmostu in Hotovlji (spom-
ladi in poleti 2021) ter nazadnje nova pešpot 
proti cerkvi (druga polovica leta 2021). Uredili 
bodo še rokav pri Žagarju, kjer se bo voda ob 
morebitnih poplavah lahko razlila tako, da ne 
bo povzročala škode. Na območju sedanjega 
križišča na začetku Poljan bo Direkcija Repub-
like Slovenije (RS) za infrastrukturo zgradila 
novo krožišče. Tu bodo dela potekala vzporedno 
z gradnjo mostu čez Soro. “Za izgradnjo 

Zbor krajanov v Poljanah

Predstavili protipoplavne ukrepe in 
izpostavili problem javne razsvetljave
3. decembra  je v Kulturnem domu Poljane potekal zbor krajanov, na katerem 
so predstavniki občine prebivalcem Krajevne skupnosti (KS) Poljane predstavili 
okvirni terminski načrt del za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Poljanah. S 
predvidenimi ukrepi se bo stoletna voda znižala za približno 45 centimetrov, 
bistvo ukrepov pa je, da bo voda hitreje odtekla in se razlila po površinah, kjer 
ne povzroča škode. Zaključek projekta je predviden konec oktobra 2021.

krožišča je že objavljen razpis za izvajalca, a 
odločitev o njem še ni pravnomočna”, je povedal 
župan Milan Čadež. Kot je še povedal, gre pri 
protipoplavni zaščiti Poljan za največji projekt 
v zgodovini občine na tem območju. 

Izzivi: svetlobno onesnaženje,  
varnost krožišča in kolesarska 
povezava Poljanske doline

V nadaljevanju srečanja so krajani Poljan 
razpravljali o projektu ter postavljali vprašanja. 
Posebej so izpostavili skrb za prometno varnost 
otrok v novem krožišču. To naj bi bilo sicer prim-
erno za umirjanje prometa, ne pa tudi za prečkanje 
cestišča oz. za pešce in kolesarje. Kot je poudaril 
župan, so po raziskavah in podatkih krožišča bolj 
varna od križišč, prav tako tudi Direkcija RS za in-
frastrukturo želi, da se v Poljanah zgradi krožišče 
– cesta na tem delu je v lasti države. Hkrati so 
prisotni izrazili skrb v primeru razlitja vode na 
koncu vasi Poljane (proti Škofji Loki), saj bi do 
tega lahko prišlo po ureditvi struge Sore in okolice. 
Direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec je 
povedala, da je bilo v okviru drugega projekta že 
opravljeno preverjanje hidravlike – tudi na tem 
območju, ki je pokazalo, da takšnega preliva vode 
ne bo. Na tem območju gre za zatekanje vode iz 
zaledja, zato je treba tam poglobiti odtočni kanal 
in urediti prepust pod cesto, da bo tudi ta voda 
lahko odtekala. 

Član KS Poljane Aleš Šubic je predstavil 
pobudo s Sveta KS Poljane, in sicer glede pos-
veta o problematiki javne razsvetljave, ki naj 
bi ga sklicala občina. Prepričan je, da svojega 
mnenja o postavitvi javne razsvetljave ni mogel 

predstaviti ter da je v tem primeru šlo za kršitev 
uradnega postopka, saj zbor krajanov ni bil skli-
can v roku 30 dni, kot bi sicer moral biti. Šubic je 
v nadaljevanju predstavil še težave svetlobnega 
onesnaževanja ter podal pobudo, da se načrtovani 
projekt razsvetljave po cesti od Hotovlje do 
mostu čez Soro ustavi. Župan je odgovoril, da 
se s problematiko pretirane razsvetljave strinja. 
Razsvetljava naj bi bila v naseljih, izven njih 
pa ne. Tako razsvetljave po cesti od Hotovlje 
do mosta čez Soro ne bo. Dodal je, da potekajo 
pogovori z Direkcijo RS za infrastrukturo, da bi 
se luči izven naselja prav tako umaknile. Tudi 
na občini se strinjajo, da je zakonodaja na tem 
področju ohlapna, dodajajo pa, da postavitev 
razsvetljave na državnih cestah ni v njihovih 
rokah. Šubic je predlagal vnovični sklic zbora 
krajanov, na katerem bi krajani izrazili svoje 
mnenje o dveh temah. Prva je postavitev javne 
razsvetljave za naselji Predmost in Hotovlja; 
postavitev luči le pri mostu čez Soro in postavitev 
minimalnega števila svetilk ob cesti do cerkve, 
medtem ko pot od Hotovlje do mostu ne bi bila 
osvetljena. Druga pa je kolesarska povezava po 
Poljanski dolini; krajani bi podali mnenje o tem, 
ali je potrebno poti do Visokega in Žabje vasi 
asfaltirati ali ne. 

Župan se je strinjal, da bi v drugi polovici 
januarja 2020 znova organizirali zbor krajanov. 
Predviden je tudi posvet s krajani glede posta
vitve javne razsvetljave. 

Ob koncu srečanja so se zbrani dotaknili 
še zbiranja podpisov za odločitev za optično 
povezavo. Krajani so predlagali, da bi bil izkop 
za optično povezavo urejen skupaj s projektom 
za protipoplavno zaščito Poljan. Tudi občina se 
zavzema za to, da bi izkop zanjo uredili skupaj 
s projektom protipoplavne zaščite kraja. Kot je 
povedal podžupan Anton Debeljak, bodo tudi 
o tej tematiki govorili s krajani, in sicer potem, 
ko bodo znane odločitve o tem, kdo in kje bi 
želel dostop do optične povezave. 

Kristina Z. Božič
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S protipoplavno ureditvijo so v Poljanah že pričeli. V začetku decembra so s terminskim planom 
del seznanili tudi krajane KS Poljane.
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Enodnevni dogodek je že četrtič zapored 
organizirala Gospodarska zbornica Slovenije 
v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, 
Zavodom RS za šolstvo ter Centrom RS za 
poklicno izobraževanje.

Letos se ga je po vsej državi udeležilo 1800 
udeležencev: od šolske mladine in njihovih 
staršev, srednješolcev, študentov do iskalcev za-
poslitve. Namen je predstaviti delovne procese, 
naravo in pogoje dela v realnem okolju. Najbolj 
obiskana so bila podjetja Savinjske in Osred-
njeslovenske regije ter Jugovzhodne Slovenije. 
Na Gorenjskem je vrata odprlo 13 podjetij, s 
Škofjeloškega poleg Marmorja še Gorr, Lotrič, 

Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva

Zanimanja med mladimi bolj malo
28. novembra so podjetja širom Slovenije odprla vrata svojih podjetij v okviru 
Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva. Med 128 podjetji je bil tudi 
Marmor Hotavlje iz naše občine.

M Sora in Poclain Hydraulics. Kot opažajo v 
zbornici, je več zanimanja na področjih elek-
tronike, informacijske tehnologije, kemije in 
farmacije, strokovnih, znanstvenih in tehničnih 
dejavnosti pa tudi kovinarstva in strojništva.

Premalo zanimanja pri mladih
»Z dogodkom želimo razbiti mite o bolj 

in manj priljubljenih, spoštovanih in želenih 
poklicih. S tehnološkim razvojem in številnimi 
spremembami v poslovnih modelih in gos-
podarstvu se spreminjajo tudi delovna mesta, s 
tem pa so večje tudi možnosti za razvoj kariere 
v slehernem delovnem okolju,« pojasnjuje Ana 
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V Marmorju Hotavlje izpostavljajo, da morajo imeti delavci v proizvodnji občutek za kamen, 
dobre ročne spretnosti in natančnost.

Na konferenci so organizatorji izpostavili in 
posebno pozornost namenili primerom dobrih 
praks ozaveščanja in orodja na področju pravilnega 
ravnanja z eodpadki tako v lokalnem okolju kot 
tudi v tujini. Poudarili so pomembnost pravilnega 
ravnanja z odpadki ter izpostavili glavne motiva-
torje za spreminjanje posameznikovega vedenja. 

Eodpadki so eni od najhitreje rastočih od-
padkov, saj njihova količina letno naraste od 
10 do 15 odstotkov. V podjetju ZEOS, d. o. o.,  
prodaja eopreme v masi raste hitreje kot zbiranje 
tovrstne opreme, ko postane odpadek, čas uporabe 
določenega izdelka pa izrazito pada. V Zeosu tako 
pričakujejo, da bodo v prihodnjem letu prvič pre-
segli prag 10.000 ton zbranih eodpadkov. 

S postavljanjem uličnih zbiralnikov širom 
Slovenije so pričeli pred štirimi leti; do danes so jih 

Lučka Pirnat iz zbornice. Pobuda je nastala 
kot odgovor na izzive, s katerimi se podjetja 
srečujejo pri kadrovanju. Pirnatova izpostavlja, 
da zanimanje mladine in staršev ni tolikšno, 
kot bi si želeli, zato nekatera podjetja ostajajo 
tudi brez obiskovalcev, kljub temu da želijo 
odgovorno prispevati k poklicnemu informiranju 
mladih na prehodu v nadaljnje izobraževanje. 
»S tem dogodkom želimo vsi vključeni dvigniti 
zavest celotnega prebivalstva o pomenu karierne 
orientacije – torej o tem, da si je potrebno pred 
izbiro nove šole poiskati veliko informacij, da si 
izberemo poklic, za katerega ‘smo poklicani’.«

Delo v proizvodnji nič več težaško delo 
Marmor Hotavlje je letos sodeloval drugič, 

a se do sedaj še nihče ni odzval. »To nas 
preseneča, saj že vrsto let aktivno sodelu-
jemo z obema šolama v občini, in sicer preko 
tehniških dni ter kamnoseškega krožka, ki ga 
vodi naš kamnosek,« pove Klara Baran Babnik, 
vodja kadrovske službe. Tovrsten dogodek 
pozdravljajo: »Učencem oz. dijakom omogoči 
neposreden vpogled v podjetje, možnost 
navezovanja stikov, prvih delovnih izkušenj 
ter začetek graditve kariere.« Na Hotavljah 
opažajo, da je v družbi še močno zakorenin-
jena miselnost, da je delo v Marmorju fizično 
naporno (težaško), predvsem v proizvodnji. 
»V proizvodnji so pri nas potrebni občutek za 
kamen, dobre ročne spretnosti in natančnost. 
Bolj kot stopnja ali smer izobrazbe nas pri 
izboru zaposlenih zanimajo delavnost, pozi-
tivna naravnanost, sposobnost iskanja rešitev 
in občutek odgovornosti. Posamezniki, ki se v 
navedenih veščinah in lastnostih prepoznajo, so 
v naši ekipi vedno dobrodošli,« je še pojasnila 
Baran Babnikova.

Lidija Razložnik

Prakse spreminjanja navad posameznikov pri ravnanju z odpadki

Ali že e-ciklirate? 
Konec novembra je v Ljubljani potekala strokovna konferenca Prakse spremi-
njanja navad posameznikov pri ravnanju z odpadki. Dogodek je potekal v sklopu 
projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj.

postavili 666. V njih so doslej zbrali kar 800 ton od-
padnih malih aparatov in odpadnih baterij. Opažajo, 
da se zbrana količina na posamezni ulični zbiralnik 
glede na število dni postavitve povečuje. 

Tudi v podjetjih, kjer izdelujejo različne gos-
podinjske aparate, se zavedajo, kako pomembno 
je zagotavljanje trajnostnega razvoja. Izziv je, 
kako dragocene kovine, ki se nahajajo v starih 
aparatih, pridobiti in jih vrniti v uporabo. 

Primer dobre prakse so razvili na Češkem, kjer 
so npr. samo lani zbrali skoraj 18,5 ton odpadne 
električne in elektronske opreme. Ugotovili so, da 
je zelo pomembno, da imajo potrošniki zbiralnike 
za zbiranje eodpadkov na dosegu, pomembno 
je tudi osveščanje, izmenjava dobrih praks in 
vključitev več deležnikov v procesu ravnanja z 
odpadno električno in elektronsko opremo. 

V družbi ZEOS so leta 2016 pričeli z izvajanjem 
petletnega ozaveščevalnega projekta na področju 
pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi 
baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z 
e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. V sklopu projekta, 
ki ga sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo 
za okolje in prostor RS, vzpostavljajo potrošniku 
prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih 
baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke 
in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v 
večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na 
podeželju pa izvajajo mobilna zbiranja. Organizirajo 
več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom 
predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in  
odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna 
oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje. V 
oktobru so med drugim obeležili že 2. Mednarodni 
dan e-odpadkov v Ljubljani. 

Več tudi na e-odpadki.zeos.si. 

Da odpadki, kakršni koli že, končajo na 
pravem mestu, smo odgovorni vsi, kjer koli že 
se nahajamo: v domačem gospodinjstvu ali pa 
na delovnem mestu.

P. N.
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Na slavnostnem koncertu ob 70letnici so 
v izbranem repertoarju povezali številne gen-
eracije učencev Glasbene šole Škofja Loka, 
priložnostni orkester pa je krstno izvedel ju-

Glasbena šola Škofja Loka

Že 70 let med mladimi širijo ljubezen do glasbe
Letos 70-letnico delovanja beležijo tudi v Glasbeni šoli Škofja Loka, ki med 
mladimi širi znanje in ljubezen do glasbe v vseh štirih občinah na Škofjeloškem 
– poleg Škofje Loke še v Gorenji vasi, Žireh in Železnikih. Praznovanje so 
zaznamovali s svečano slovesnostjo v novembru, nekaj dni kasneje pa so jubilej 
zaokrožili z nastopi učencev glasbene šole na Glasbenem vrtiljaku, ki je pospremil 
odprtje filatelistične razstave z naslovom Na krilih glasbe.

bileju posvečeni skladbi Jakoba Habichta Na 
krilih glasbe in V srcu Evrope Andreja Missona. 
Zbrane je nagovoril tudi ravnatelj glasbene šole 
Klemen Karlin, ki je dejal: »Prepričan sem, da 
je umetnost z glasbo na čelu bolj kot kdaj koli 
poprej poklicana k temu, da prebuja srca. Naj 
našim mladim odpira duha za lépo, urejeno in 
harmonično! Naj spoznajo, da so stvari, ki so 
onkraj vsakodnevne skrbi za preživetje, a so 
kljub temu nujno potrebne za uravnoteženo 
bivanje. V tem duhu se jasno izrisuje tudi te-
meljno poslanstvo Glasbene šole Škofja Loka, 
tj. vzgoja slehernega nam zaupanega otroka, da 
bo sposoben ob petju, muziciranju ali plesnem 
izražanju zaznati lépo ter izkusiti zadovoljstvo 
in tiho srečo.« V tem šolskem letu ima šola 485 
učencev, od tega 365 z individualnim poukom 
inštrumenta in petja, drugo so skupine, zlasti 
močan je plesni oddelek.

Ob jubileju so izdali tudi zbornik in s kon-
certom učencev pospremili odprtje razstave 
Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja 
Loka z naslovom Na krilih glasbe, ki se ji je 
pridružil tudi del razstave Loškega muzeja 
Škofja Loka Z nami praznujejo. Razstavljene 
so znamke in pisemske ovojnice z različnimi 
motivi, povezanimi z glasbo, glasbeniki in 
glasbili. Razstava bo v pritličju Puštalskega 
gradu na ogled do 23. decembra. 

Pogled v zgodovino
Glasbena šola Škofja Loka je na pobudo 

zborovodje in vsestranskega glasbenika Milka 
Škoberneta ustanovil Mestni ljudski odbor 
Škofja Loka 1. septembra 1949. S 1. septem-
brom 1980 pa so pričeli s poukom glasbene 

Glasbena šola pri nas
V teh letih delovanja glasbene šole se je 
zvrstilo kar nekaj ravnateljev, med katerimi 
je imel Valentin Bogataj najdaljši, kar 24-
letni staž. Zato smo ga vprašali, kaj je 
pomenil razvoj in obstoj glasbene šole v 
Gorenji vasi za tukajšnjo mladino: »Če 
je bila ustanovitev Glasbene šole Škofja 
Loka pred 70 leti pomembno dejanje za 
načrtno izobraževanje mladih glasbenih 
talentov ožjega območja, je bila ustanovitev 
oddelka v Gorenji vasi in kasneje še v 
Poljanah močna spodbuda za pridobivanje 
teh znanj med mladimi tudi iz odročnejših 
krajev: Lučin, Sovodnja, Javorij, Hotavelj 
… Glasbeniki so namreč nepogrešljivi del 
krajevnih proslav, prireditev, tudi bogoslužij 
in pomembno prispevajo h kulturni podobi 
krajev. Želeno glasbeno izobraževanje na 
Poljanskem je kar dolga leta omejevalo 
veliko pomanjkanje strokovno in pedagoško 
usposobljenih učiteljev. Se pa razmere 
izboljšujejo in samo veseli smo lahko, da se 
ob velikem razumevanju vodstva šole v Škofji 
Loki ter Občine Gorenja vas - Poljane večajo 
možnosti nadaljnjega razvoja te dejavnosti 
tudi v bodoče.« Bogataj si ob tem želi, da 
bi starši še v večji meri prepoznali pomen 
glasbenega izobraževanja in nadarjenim 
otrokom omogočali vstopiti v čarobni svet 
glasbe in njenih oblik izražanja. 

pripravnice tudi v Gorenji vasi. Obiskovalo 
jo je 15 učencev OŠ Ivana Tavčarja, pouk pa 
je vodila pedagoginja Magda Drnovšek. Že 
naslednje leto so sprejeli 17 otrok, ki pa zaradi 
pomanjkanja učiteljev niso mogli obiskovati 
tudi pouka inštrumentov. Dislocirani oddelek 
v Gorenji vasi so še naprej pestile kadrovske 
težave, tako da je glasbena pripravnica pon-
ovno zaživela šele v šolskem letu 1987/88. S 
1. septembrom 1988 se je prvih devet učencev 
začelo učiti klavir, harmoniko, kljunasto flavto 
in klarinet. 

Vrsto let je bila nato izbira glasbil omejena le 
na klavir in kitaro, v letih 2012/13 do 2016/17 
pa se jima je pridružila še diatonična harmonika. 
Leta 2017 se je oddelek preimenoval v Dislocira-
ni oddelek Gorenja vas  Poljane, kar predstavlja 
začetek novega obdobja razvoja oddelka. Ob 
finančni podpori Občine Gorenja vas  Poljane so 
obnovili enega izmed klavirjev iz glasbene šole 
in ga namestili v OŠ Poljane, kar je s šolskim 
letom 2017/18 omogočilo začetek poučevanja 
klavirja v Poljanah. Isto leto je bil v oddelku 
vpeljan nov predmet violončelo, v naslednjem 
šolskem letu pa tudi violina v Gorenji vasi in 
v šolskem letu 2019/20 še s flavta v Poljanah. 
Pouk klavirja od septembra 2019 zaradi boljših 
pogojev dela v celoti poteka v Poljanah.

V šolskem letu 2019/20 v gorenjevaško
poljanskem oddelku deluje pet učiteljev 
inštrumentov, ki poučujejo skupno 36 učencev: 
kitaro, violončelo in violino v Gorenji vasi, v 
Poljanah pa klavir in flavto. Vsi učenci imajo 
v tem letu pouk nauka o glasbi v Gorenji vasi. 
Še dodatnih 17 učencev v Gorenji vasi obiskuje 
le skupinski pouk nauka o glasbi, medtem ko 
je 21 učencev iz občine Gorenja vas  Poljane 
obiskuje pouk le na matični šoli v Puštalskem 
gradu: šest učencev petja, trije učenci violine in 
dva kitare ter po en učenec kljunaste flavte, fla-
vte, klarineta, violončela, harmonike, pozavne, 
tube, predšolske glasbene vzgoje in glasbene 
pripravnice.

Tina Dolenc

Trije ravnatelji šole (z leve): Peter Kopač, sedanji 
ravnatelj Klemen Karlin in Valentin Bogataj
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Krstna izvedba zmagovalne skladbe natečaja ob 70-letnici Na krilih glasbe v izvedbi simfoničnega 
orkestra in pevskega zbora GŠ Škofja Loka.
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To je vtis udeleženke  izobraževanja v Gorenji 
vasi, ki obiskuje tečaj v okviru  projekta Center 
medgeneracijskega učenja (CMU). Projekt  iz-
vaja Ljudska univerza Škofja Loka v sodelovanju 
s partnerji: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, Vrtec 
pri OŠ Žiri in Javni zavod Ratitovec. Projekt 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega regionalnega sklada, zato so 
izobraževanja za udeležence brezplačna. 

Zadovoljni so z vsebinami in predvsem z dej
stvom, da se izobraževanj lahko udeležujejo vse 
generacije in da potekajo v domačem kraju. Irena 

Ljudska univerza Škofja Loka

Vse generacije skupaj v »šolskih klopeh«
»Kljub temu da sem ‘padla’ v skupino, ki je imela že kar nekaj predznanja, sem 
se odločila, da vztrajam. Ni mi žal. Po mnogih letih sem zopet pisala ‘homework’ 
in se učila novih besed, ki mi bodo, upam, prišle prav na mojih potovanjih. 
Hvala odlični profesorici za njen trud in potrpežljivost ter ljudski univerzi, da 
nam omogoča brezplačne tečaje.«

je zapisala: »Trenutno se udeležujem le tečaja 
španščine in sem zelo zadovoljna. Dobro je vedeti, 
da je tudi za starejše in upokojence poskrbljeno še 
na tak način in da se imamo možnost izobraževati 
in kakovostno preživljati svoj čas, s katerim lahko 
prosto razpolagamo, odkar smo doma.«

»Sama lahko povem, da hodim na razne 
tečaje zaradi druženja, zaradi vseh novih znanj, 
ki jih pridobim, ker tudi od vseh udeležencev 
nekaj ‘pobereš’ in se učiš. Glede jezikov tako 
pravijo, da naj bi malo ‘preprečevali’ prezgod njo 
demenco in upajmo, da to drži. Druženje je pa 

Tečaji, ki jih financira Občina Gorenja vas - Poljane 
Ob tečajih, ki potekajo v okviru projekta CMU, pa v Lokalnem učnem središču (LUS) Gorenja 
vas potekajo tudi tečaji in delavnice, ki jih financira občina. V letošnjem letu smo  s pomočjo 
občine izvedli sedem tečajev – angleščine, španščine, italijanščine, oblikovanja gline, kvačkanja 
in excela.  Skupaj je  programe v LUS Gorenja vas v letošnjem letu obiskovalo več kot 100 
udeležencev predvsem v prvi polovici leta. Po zagotovilih bo občina v podobnem obsegu 
financirala tudi programe v naslednjem letu.   
Zato vabimo občane, da s svojimi predlogi sooblikujete program izobraževanj v LUS Gorenja vas. 
Pošljite jih na e-naslov: jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali sporočite po telefonu 04/506-13-60.

Izobraževalci Ljudske univerze  
Škofja Loka vam želimo mirne praznike, 
vse dobro ter radovedno v novem letu. 

Radovednost je lepa čednost,  
znanje in srečanja pa koristna  

za vse hitreje vrteči se svet.Tečaji in delavnice, ki jih financira občina, potekajo v Sokolskem domu.
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Delavnica Nariši mi sonce – medgeneracijsko likovno ustvarjanje z Majo Šubic – še poteka.

sploh dobro, da ne zapademo v depresijo, sploh 
v teh temačnih in mračnih zimskih dneh. Ko se 
naučiš nekaj novega, si pa ponosen in prispeva 
k boljši samopodobi in samozavesti.«

»Tečaj je popolnoma izpolnil moja 
pričakovanja. Delo z računalnikom mi ni tuje. 
Kljub želji, da bi izdelala fotoknjigo, pa si nisem 
vzela časa, da bi sama pričela z učenjem. Že po 
prvem srečanju sem ugotovila, da je zadeva zelo 
enostavna. Izdelala sem svojo prvo fotoknjigo s 
popotovanja po Parizu,« je zapisala Petra.

Tudi udeleženka, ki nadaljuje izobraževanja 
v tečaju fotografiranja – Fotoutrinki generacij 
– se je pohvalila s prvo fotoknjigo. Ravno tako 
Janez, ki je napisal: »Hvala za impulz, da sem 
začel urejati spomine«. Sedaj ob prvi fotoknjigi 
že obuja spomine na družinske in družabne do-
godke iz leta 2018 in že načrtuje fotoknjigo za 
aktualno leto in serijo knjig za pretekla leta. 

Medtem ko smo v novembru končali s 
tečajem oblikovanja fotoknjige, ki je potekal 
pod naslovom Fotoknjiga spominov, pa trenutno 
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potekajo še fotografski tečaj, likovno ustvarjanje 
z Majo Šubic pod naslovom Nariši mi sonce, 
jezikovni tečaji španščine in italijanščine in 
začetni računalniški tečaj. Likovna delavnica in 
računalniški tečaj potekata v prostorih Osnovne 
šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Za ostale 
tečaje zagotavlja prostore Občina Gorenja vas 
 Poljane in potekajo v Sokolskem domu. V 
posameznem tečaju je od 8 do 15 udeležencev. 

Še vedno zbiramo prijave za tečaj Spoznajmo 
Excel, medtem ko je za likovno ustvarjanje do-
volj prijav že za drugo skupino. Po novem letu 
načrtujemo tudi pričetek tečajev kvačkanja in 
šivanja, videodelavnico Fotozgodb ter začetek 
oz. nadaljevanje jezikovnih tečajev in morda še 
kaj – odvisno od predlogov občanov.

Jaka Šubic
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Pobudo za začetek delovanja radijske 
postaje je dala skupina krajanov iz Žirov: Mi-
lan Oblak, Boris Oblak, Rudi Krvina, Milan 
Novak, Zdenko Bekš, Miran Šantej, Marjan 
Kočevar, Nejko Podobnik. Pri gradnji prostorov 
radia znotraj zadružnega doma so priskočili 
na pomoč številni mladi Žirovci. Brata Boris 
in Milan Oblak sta do jeseni 1978 izdelala 
dva oddajnika, s katerima so testirali slišnost, 
prav tako sta izdelala mešalno mizo za studio. 
Radio je dobil svoje ime: Radio Žiri. Program 
in kadri so bili v domeni Nejka Podobnika, ki 
pravi, da ni bilo preprosto zgraditi redakcije za 
posamezna področja, poskrbeti za dopisništva 
in pridobiti ekipo okrog 50 sodelavcev. Pri 

Jubilej Radia Sora

Štiri desetletja »vedno blizu« 
Od nekdanjega Radia Žiri, ki je začel oddajati leta 1978, se je lokalni medij 
razširil na območje slišnosti vse do osrednje Slovenije. Program oddajajo ves 
dan, zanj skrbi osem redno zaposlenih s številnimi honorarnimi sodelavci, ki 
pokrivajo Škofjeloško s Selško in Poljansko dolino.

tem sta mu pomagala novinar Jože Logar in 
svetovalka za govor Ana Mlakar.

Prihodnje leto že 20 let v Škofji Loki 
»Glasba in kakšno obvestilo, ki se bo slišalo 

po Žireh …,« je v načrtu oddajanja zapisal prvi 
urednik Nejko Podobnik, ki si takrat najbrž ni 
predstavljal, v kakšno širino bo radio prerasel. 
Na začetku je oddajal samo dvakrat tedensko, ob 
četrtkih in nedeljah od 10. ure do konca čestitk, 
ki jih je bilo v prvih mesecih več kot 100. Od leta 
1986 se je program širil po dnevih in urah, leta 
1990 pa je začel oddajati vsak dan. Celodnevno 
programsko podobo je dobil šele marca 1994, 
dve leti zatem se je preimenoval v Radio Sora, v 

letu 2000 pa se je iz Žirov preselil v nove prostore 
v Škofji Loki, kjer domuje še danes. Za kako-
vostno delo je Radio Sora decembra 2003, med 
prvimi v Sloveniji, pridobil status regionalnega 
radijskega programa posebnega pomena. 

Danes za radijski program skrbi osem rednih 
in okoli 20 zunanjih sodelavcev – dopisnikov, 
moderatorjev in tehnikov. Razmeroma velik 
krog sodelavcev zagotavlja kakovost in vse-
binsko pestrost programa.  

S tremi oddajniki Radio Sora pokriva spod-
nji gorenjski prostor, čeprav ga je teoretično 
možno slišati povsod po svetu, saj svoj signal 
oddaja tudi na spletu. Zvest ostaja lokalnemu 
okolju. V programu poslušalce aktualno, ob-
jektivno in nepristransko obvešča o vsem, 
kar se pomembnega zgodi v ožjem in širšem 
okolju. Informacije in oddaje z lokalno vsebino 
so tisto, kar radio ločuje od drugih, predvsem 
komercialnih medijev. 

Ohranjajo status posebnega pomena 
Radio Sora ostaja eden redkih pravih lokalnih 

medijev. Kot radio s statusom posebnega pomena 
skrbijo za lokalno obveščanje, dodajajo pa tudi vse 
tiste vsebine, ki jih danes poslušalci želijo od radia. 
Zato so po eni strani radijska postaja, ki ohranja 
radio, kot je bil nekoč, hkrati pa so zabavni, veseli, 
spodbudni ...., vse, kar sodoben človek od radia 
tudi pričakuje. Še vedno dajejo največji poudarek 
lokalnim novicam. Danes je radio še vedno sprem-
ljevalec, vendar v tem hitrem življenjskem tempu 
želijo poslušalci dobiti hitre, strnjene informacije v 
najkrajšem možnem času. To jim Radio Sora tudi 
nudi, na drugi strani pa skrbi za zabavo in seveda 
dobro glasbo, brez katere ni radia. Skoraj polovica 
vse glasbe je domača, slovenska glasba. Prepričani 
so, da imamo Slovenci dobro glasbo in da jo 
številne radijske postaje popolnoma neupravičeno 
zanemarjajo.

Še naprej vsakodnevni spremljevalec 
Radio Sora je poseben v tem, da ostaja domač, 

lokalni radio, ki je blizu ljudem –  tudi zato je 
njihov slogan ‘Vedno blizu’. »Na tej poti bomo 
vztrajali tako dolgo, dokler jo bodo naši poslušalci 
sprejemali za svojo in dokler jo bodo podpirali naši 
lastniki, predvsem vse štiri občine škofjeloškega 
območja,« pravijo ustvarjalci programa. Direk-
torica Nada Jamnik dodaja: »Vizija Radia Sora 
je ostati pravi lokalni radio z bogato programsko 
shemo. Radio Sora se zaveda, kako pomemben je 
hiter prenos informacij v primeru naravnih nesreč, 
zato smo razvili poseben program, ki omogoča 
civilni zaščiti in gasilcem direktno javljanje v eter 
Radia Sora 24 ur na dan.« Tanja Barašin, urednica, 
je ponosna, da se radio razvija, posodablja in prila-
gaja svojim poslušalcem: »Kljub temu pa skrbimo 
za to, da skoraj ni dogodka v našem okolju, ki ga 
Radio Sora ne bi vsaj omenil. Želimo še naprej 
ostati vsakodnevni spremljevalec, nekdo, ki mu 
poslušalci zaupajo in ga sprejemajo za svojega. 
Za to se trudi ekipa sodelavcev, ki imamo vsi po 
vrsti radio radi in z veseljem ustvarjamo program. 
Upam, da to opazijo tudi naši poslušalci.«

D. P.
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Septembra so ustvarjalci radijskega programa skupaj z lastniki in poslovnimi partnerji obeležili 
jubilej v škofjeloškem Sokolskem domu.

V utrdbi Rupnikove linije na Hlavčih Njivah je ponovno odmevalo ubrano moško petje. Letni kon-
cert skupine Štedientje z gosti Javorskimi pevci je dodobra napolnil podzemno dvorano. Gostitelji so 
poskrbeli za zabaven program, poleg že znanih avtorskih pesmi so zapeli tudi nove, ki bodo del tretje 
zgoščenke – ta naj bi izšla v bližnji prihodnosti. Štedientje, ki so pred nekaj več kot devetimi leti iskali 
izvirno lokacijo za koncert in jo tudi našli, se za pomoč pri pripravi koncerta zahvaljujejo prebivalcem 
Hlavčih Njiv.                                                                                                                                L. R.

Tradicionalni koncert Štedientov v Rupnikovi liniji
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Štedientje na letnem koncertu
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Na osmem tekmovanju zapored je sode-
lovalo približno 40 tekmovalcev iz vseh koncev 
Slovenije. Jože je tekmoval že leta 2013, ko je 
prav tako osvojil 3. mesto. Letos se je komisiji 
predstavil s skladbama Rozamunda ter Slakovo 
Lunco, ki jo je tudi zapel in tako v kategoriji 
harmonikarji pevci osvojil 3. mesto. 

Harmoniko si je Jože kupil šele pri 
štiridesetih, želja po igranju pa je tlela že dolgo, 
a zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bila 
izvedljiva. »Še dobro se spomnim dne, ko sem 
kupil harmoniko. Bilo je v kranjskem Globusu. 
Tako je bila poceni, da mi je še prodajalka 
dejala, da bi bil neumen, če je ne bi kupil!« To 
harmoniko ima še danes, ji pa družbo delajo že 

Vesela harmonika Skaručna 2019

Jože Reven tretji v Skaručni
Septembra je v okviru občinskega praznika Občine Vodice potekala prireditev 
Vesela harmonika Skaručna 2019, ki jo pripravlja Društvo za ohranitev kulturne 
dediščine in podeželja Skaručna. Na tradicionalnem tekmovanju v igranju na 
diatonično harmoniko je Jože Reven iz Kopačnice osvojil tretje mesto.

novejše harmonike, med drugim tudi harmonika 
Derlink, izdelana na Malenskem Vrhu.

»Igranja harmonike sem se naučil sam,« 
še pove Jože, ki rad raztegne meh ne samo 
na tekmovanjih, temveč tudi na različnih 
lokalnih dogodkih ter ob praznovanju rojstnih 
dni. Udeležuje se tudi srečanj harmonikarjev, 
pevcev in glasbenih skupin v organizaciji PD 
Križe, srečanj na Krvavcu, Ožboltu, v Podobenu 
… Tri do štirikrat letno se vsakič na drugi 
lokaciji srečajo tudi ‘oldtimerji’ z območja 
Primorske in Gorenjske.

Doda, da prva harmonika še vedno najlepše 
zveni, kar mu priznajo tudi poslušalci.

Lidija Razložnik
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25letnik je svoj prvi projekt – gorski trak-
tor pričel sestavljati že v srednji šoli, a ga je 
zaradi pomanjkanja sredstev opustil. Danes 
skupaj z bratoma pod imenom Lavrih izde-
luje dva različna produkta s tremi različnimi 
podsklopi. Gre za šest različnih strojev, ki so 

Mladi inovator Rok Gartnar

Razvija stroje za gorske strmine
Rok Gartnar s Srednjega Brda je letos v Komendi predstavil kmetijsko meha-
nizacijo, primerno za delo na hribovitih in strmih področjih. Oba stroja, tračni 
obračalnik in gorski pobiralni zgrabljalnik, sta plod lastne inovacije in razvoja. 
Slednji je od oktobra dalje zaščiten s patentom in je kljub robustni izdelavi s 
svojimi 123 kilogrami najlažji na tržišču.

namenjeni spravilu krme. 
Z razvojem gorskega po-
biralnega zgrabljalnika 
ALPFLOW je Rok začel 
januarja leta 2016. Takrat 
se je odločil pustiti službo 
in se v celoti posvetiti raz-
voju. »Približno devet kon-
strukcij je bilo potrebnih, 
da je v deseto uspelo,« se 
spominja. »Nikoli ne bom 
pozabil, kako je bilo: doma 
smo sedeli pri kosilu in vsi 
so mi prigovarjali, da naj 
opustim razvoj stroja, saj 
ne bo nikoli deloval in naj 
grem raje delat, češ, da bo 
več od tega!« (smeje) Ni 
se dal pregovoriti, sledil je 
svojim sanjam ter pridno 
delal naprej.

Izdelali približno 40 
zgrabljalnikov

»Uspelo nam je izdelati 
enega izmed najboljših 

produktov na svetu,« ponosno pove Rok. 
Pobiralni zgrabljalnik se priključi na gorsko 
kosilnico, ki krmo pobira s tal in jo dovaja na 
vertikalno nameščen transportni trak, ki krmo 
transportira na stran. Ena izmed prednosti stroja 
je, da v krmi ni nečistoč. »Na svetu sva le dva 

lastnika patenta za pobiralni zgrabljalnik za 
enoosne delovne stroje.« Do sedaj so izdelali 
približno 40 zgrabljalnikov. V skoraj dveh 
mesecih so prejeli 15 naročil, a računajo, da 
se bo to število v času sezone še povečalo. 
»V enem mesecu lahko izdelamo približno 20 
takšnih strojev,« še pove mladi inovator. 

Stroje testirajo na domači kmetiji
Tračni obračalnik, s proizvodnjo katerega 

bodo pričeli v letu 2020, so razvijali in nad
grajevali dve leti, da je bil pripravljen za trg. 
Vseh 15, ki so jih izdelali, je šlo na testiranje 
k različnim uporabnikom. Sicer pa vse stroje 
testirajo na domači kmetiji. »Testiramo jih 
vse leto. Ob koncu sezone stroj podremo, da 
vidimo pomanjkljivosti, ki jih ima čisto vsak, jih 
odpravimo ter pričnemo z izdelavo.« Obstoječo 
ponudbo bo prihodnje leto dopolnila gorska 
kosilnica, ki je trenutno v zaključni fazi razvoja 
in prvih prototipov. »Leta 2021 želim prodreti 
na trg komunalnih strojev ter si tako zagotoviti 
delo preko celega leta.«

Potrebe po novih sodelavcih
Strojni tehnik razmišlja tudi o širitvi na 

tuji trg, a se zaveda specifičnosti strojev, ki so 
v pri vrsti namenjeni gorskim kmetijam. Na 
trgu obstajajo podobni stroji, a so po besedah 
Gartnarja ti cenovno nedostopni za povprečnega 
slovenskega in tujega kmeta. Večji obseg dela 
kliče po še dodatni pomoči v delavnici. »Vedno 
manj sem v delavnici in vedno več v pisarni, 
saj je veliko dela z nabavo materiala in risan-
jem konstrukcij. V prihodnjem letu načrtujem 
tudi dve novi zaposlitvi, naše stroje pa bomo 
predstavljali tako na sejmih kot tudi na terenu,« 
zaključi sogovornik.

Lidija Razložnik

Rok Gartnar ob gorskem pobiralnem zgrabljalniku, ki ga je oktobra 
letos tudi patentiral.
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Slakova Lunca je Jožetu Revnu v Skaručni 
prinesla 3. mesto.
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Zgodnje popoldne so parket zavzele selekcije 
osnovnošolskih košarkarjev, pozno popoldne pa 
igralci, ki so kadar koli oblekli članski dres: na par-
ketu so se znova pomerili člani, za njimi veterani, 
prvega od vrhuncev večera pa je ponudila tekma 
legend, pionirjev košarke v Gorenji vasi. 

Leta 1969 so mladi Gorenjevaščani Miran 
Ferlan, Janez Čadež in Srečko Trček, tedaj 
še v TVD Partizanu, današnjem Sokolskem 
domu, namestili prvi koš. Mejnik je pomenila 
izgradnja nove osnovne šole s telovadnico leta 
1971, kjer so lahko trenirali. Še kot najstnika sta 
košarkarsko kariero tam začela tudi Izidor Selak 
in Herman Pustavrh, ki sta kot nekdanji vodji 
sekcije zaznamovala precejšnji del zgodovine 
tega športa. Veliko je je v zborniku ob 30letnici 
popisal prav Selak, sedanji ravnatelj šole, ki 
je osnove košarke osvojil kot 11letni deček, 

Pol stoletja košarke v Gorenji vasi

Celodnevni košarkarski praznik združil vse  generacije
30. novembra je v novi športni dvorani prvega od odmevnejših dogodkov s tek-
mami vseh generacij pripravil Košarkarski klub Gorenja vas, ki letos obeležuje 
50 let igranja košarke v kraju. 

vodenje sekcije pa prevzel še med študijem leta 
1979: »Z izgradnjo telovadnice pri OŠ Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi nas je tedanji učitelj 
telesne vzgoje Janez Bizjak iz Žirov začel tre-
nirati dvakrat tedensko v sklopu ŠŠD Blegoš. 
Dvajset let sem bil kasneje trener pionirskih, 
mladinskih in članskih ekip, prav toliko sem 
bil igralec v klubu.« 

Herman Pustavrh pa se spominja, da je začel 
leta 1971, ko se je pridružil košarkarskemu 
krožku pod vodstvom Srečka Trčka. »V 
spominu mi je ostalo, da smo si prve drese 
naredili kar iz belih spodnjih majic, na katere 
smo prišili številke. Košarka je takoj postala 
prvi šport na šoli in to je še danes,« pove 
Pustavrh, ki je košarkarsko sekcijo vodil od 
1990 do 2004, ko se je ustanovil samostojen 
košarkarski klub. 

Nostalgija po starih časih 
»Na srečanju legend sem užival v druženju 

s košarkarskimi prijatelji, s katerimi smo igrali 
na tekmah gorenjske lige, tretje in dve leti celo 
druge slovenske lige. Prepotovali smo velik 
del Slovenije, bili prava klapa izven igrišča in 
dosegli na ta način veliko nepričakovanih zmag. 
Hvala sedanjemu vodstvu kluba za izjemno 
organizacijo srečanja ob 50letnici kluba, vsem 
želim veliko organizacijskih in športnih uspe-
hov,« je po vnovičnem snidenju s prijatelji na 
parketu povedal Selak. »Dogodek ob 50letnici 
je imel zanimiv koncept, saj je ponudil srečanje 
vseh generacij. Starejše generacije so lahko 
videle, kako se dela z mlajšimi ekipami; mladi 
košarkarji pa so opazovali starejše in videli, 
kako se je igrala košarka nekoč. Osebno mi je 
bilo zelo všeč, da je na prvem mestu varnost 
igralcev. Še posebej pa je bilo zanimivo, da so 
se na tekmi legend pojavili vsi igralci, ki so bili 
davno nazaj prvaki občine Škofja Loka – po tek-
mi smo se slikali v enaki postavitvi kot takrat,« 
navdušenja ni skrival Herman Pustavrh.  

Kot tudi ne drugi igralci tekme legend, ki so 
bili vabila na tekmo zelo veseli, zatrjevali pa 
so, da je bila nostalgija po starih časih izjemno 
močna. »To ni bila samo igra z žogo, to je bilo 
sodelovanje vseh vrst, med drugim so eni dobili 
službe, jaz prijatelje in ženo …,« je povedal 
eden od njih. Glede tekme pa, da je bila igra 
odlična, čustva pa res intenzivna. In še, da je 
bilo čutiti veliko adrenalina, ki se je sprostil na 
parketu; najpomembneje je, da so pri teh letih 
med tekmo ostali celi in nepoškodovani, da 
rezultat ni bil pomemben.

Drugi vrhunec večera je bila tekma članov 4. 
slovenske košarkarske lige med člani Gorenje 
vasi, ki jih trenira Peter Hartman, in Stražiščem. 
Zmago so z rezultatom 77 : 73  sicer domov 
odnesli gostje, a navdušenje ob res odlični in 
napeti tekmi je grelo številne gledalce, ki so 
spodbujali domače varovance. 

Najmlajši gorenjevaški košarkarji med tekmo ...
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... in po njej pred razrezom torte. 

Nekdanji prvaki občine Škofja Loka – legende košarke v Gorenji vasi.
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Celodnevni košarkarski praznik združil vse  generacije

Prav 30. novembra letos, ko so v Gorenji 
vasi obeležili košarkarski jubilej, je minilo 

49 let od prve uradne domače tekme 
košarkarjev iz Gorenje vasi proti Kroju 

Škofja Loka. 50-letnico so v KK Gorenja 
vas obeležili s tekmami košarkarjev vseh 

starosti, katerih ekipe so bile na razdeljene 
na modre in rumene. Ob koncu dneva so 

slavili modri z 292 : 283.

V novo obdobje  
z novim vodstvom in načrti 

»Želja je, da se ustvari kakovostne igralce, 
da bodo konkurenčni v četrti ligi oz. da nam 
uspe preboj v tretjo, drugo …,« je povzel načrte 
v prihodnje novi predsednik kluba Gašper 
Dolenc in dodal še: »Največ bomo delali na 
podmladku, mladih selekcijah, izpopolnili 
bomo domači kader.« 

Vodja mlajših selekcij je Jaka Trček: »Z 
mlajšimi v Gorenji vasi, Lučinah in Poljanah 
delamo štirje trenerji, poleg mene še Grega Ržen, 
Tina Mlinar Rozinger in Tomaž Dolinar. V klubu 
je 110 otrok od 1. do 9. razreda, tekmujemo v 
petih mlajših kategorijah in se v državnih prven-
stvih udeležujemo različnih tekem, različnih 
lig. Selekcija U13 letos nastopa v državnem 

Zadnji vrhunec večera: napeta tekma med ekipama Gorenje vasi in Stražišča, ki so jo z 77 : 73 
dobili gostje. Na tribunah je bilo 400 navijačev, kar je rekord na domači tekmi.
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prvenstvu, kjer so se uvrstili med 24 najboljših 
ekip, nastopajo pa tudi v NBA Junior ligi. Do 
zdaj so že zabeležili dve zmagi.« 

»Naš temeljni cilj je bil danes združiti vse 
generacije košarkarjev. Največji uspeh je, da 
se nam pridružujejo mladi. Odziv obisko
valcev na tekmah pa je to, kar nam pove, da 
se splača truditi. Klub smo prevzeli v dobri 

kondiciji, po današnjem dnevu, če se ozremo 
nazaj, smo na pravi poti,« sta še povedala 
predsednik Gašper Dolenc in vodja mlajših 
selekcij Jaka Trček, ki nista pozabila omeniti, 
da snujejo tudi zbornik o vseh desetletjih 
igranja košarke na Gorenjevaškem, ki naj bi 
izšel prihodnje leto. 

Damjana Peternelj 
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Stanislav Bizovičar: 
• predlaga, da se na avtobusnih postajališ-

čih v Lučinah postavita nadstrešnici za čaka-
joče na avtobuse.

Pobuda se upošteva.

Mag. Polona Mlinar Biček:
• vpraša, kakšen je plan ureditve pločnika 

v Srednji vasi glede na to, da v prvem 
predlogu proračuna za leto 2020 za ta na-
men ni predvidenih sredstev, ter kje lahko 
krajani Srednje vasi vidijo, v kakšni meri 
so upoštevane njihove pripombe.

Izdelan je idejni projekt, ki pa ga je potrebno 
še uskladiti s krajani, glede česar bo organiziran 
skupni sestanek glede izvedbe projekta.

Jurij Krvina: 
• vpraša o stanju projekta Toplice Kopač-

nica.
Investitor je v letošnjem letu pridobil kon-

cesijo za koriščenje tople vodo ter spremenil 
idejno zasnovo umestitve glede na sprejeti 
OPPN, zato ta več ne ustreza. Glede na to, 
da je v teku postopek spremembe OPN, se bo 
novoizdelana idejna zasnova vključila v OPN, 
s katerim se bo hkrati tudi določilo, da se to 
območje več ne ureja z OPPN. 

Zvonko Dolinar: 
• predlaga, da občina na razgrnitev gozd-

nogospodarskega načrta za gozdnogospodar-
sko enoto Sovodenj poda pripombo, glede 
na pokole drobnice v letošnjem letu, saj je v 
predlogu načrta določeno, da naj bi se na tem 
območju vzpostavili trije tropi volkov.

Občina je določila navedenega gozdno-
gospodarskega načrta pregledala in ugotovila, 
da navedeni načrt ne določa vzpostavitve 
treh tropov volkov na tem območju, pač pa v 
poglavju »Živalski svet« zgolj ugotavlja, da 
sta se na območju enote Sovodenj in v njenem 
gravi tacijskem zaledju vzpostavila dva tropa 
volkov. Ne glede na navedeno je občina, ki je 
bila obenem zaprošena za soglasje k načrtu, 
podala pisno mnenje le pod pogojem, da se v 
načrtu jasno navede omejitev, da območje Gozd-
nogospodarske enote Sovodenj – iz razlogov 
visoke stopnje gozdnatosti in hkrati večstoletne 
avtohtone razpršene poselitve v obliki manjših 
poselitvenih celkov in posamičnih razpršenih 
samotnih kmetij, s katerimi je razvejano prepre-
deno celotno pretežno gozdnato območje; ter 
zaradi omejenih možnosti izvajanja zaščitnih 
ukrepov zaradi izrazito strme konfiguracije 
terena z množico strmih hudourniških dolin  
–   sodi v posebno območje, ki zaradi tveganj 
za varnost in zdravje človeka ni primerno za 
stalno naselitev populacije volka, na katerem 
se posledično dovoljuje večji odvzem volka 

S šeste redne seje

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 6. seji občinskega sveta 10. oktobra letos. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 7. seje, ki je bila 12. decembra.

iz narave, da se zagotovi izvajanje skladnega 
regionalnega razvoja. 

Anton Debeljak:
• pove, da krajani Srednje vasi predla-

gajo, da se v vasi namesti avtomatski zunanji 
defibrilator (AED), za katerega so del sred-
stev zbrali že sami.

Odločitev o nakupu defibrilatoja je na strani 
krajanov posamičnega naselja, ki se dogovorijo 
tudi o vzdrževanju in o izobraževanju glede 
uporabe.

• pove, da je krajan Srednje vasi priprav-
ljen pomagati pri vzpostavitvi polnilnic za 
električna vozila v občini.

Občina je že kandidirala na razpise za prido-
bitev epolnilnic, ponudba katerih je čedalje bolj 
razvejana in pestra, kljub navedenemu pa so 
dobrodošle dodatne informacije o razpoložljivih 
virih.

Marija Guzelj: 
• predlaga, da se drsališče ob Dvorcu 

Visoko, glede na to, da njegova ureditev ni 
med dopustnimi ureditvami v bližini dvorca 
kot kulturnega spomenika, uredi nekje na 
obrobju in ne v neposredni bližini, ter opo-
zori, da bi bilo ob državno cesto potrebno 
namestiti obvestilno/ usmerjevalno tablo za 
Kavarno Visoko.

Obvestilna tabla za dvorec Visoko je ob re-
gionalni cesti že nameščena, preverili pa bomo 
pobudo o možnosti njene dopolnitve.

Peter Peternel:
• pohvali občinsko upravo za temeljito 

rekonstrukcijo ceste Poljane–Javorje;
• opozori na stanje v vrtcu in podružnični 

šoli v Javorjah, kjer mora pouk zaradi pros-
torske stiske potekati tudi na hodnikih, v 
zbornici in v telovadnici, ter vpraša kakšen 
je plan ureditve novih prostorov vrtca in 
podružnične šole.

Sprejeta je bila odločitev za gradnjo povsem 
novega šolskega poslopja z vrtcem in telovad-
nico, saj je bil objekt že v preteklosti večkrat 
dozidan in ne ustreza več današnjim standar-
dom. Investicija bo še večja kot gradnja prizidka 
vrtca Poljane, zato bomo za gradnjo poskušali 
predhodno pridobiti nepovratna sredstva, za 
prehodno obdobje pa v sodelovanju s vodstvom 
šole poiskati najustreznejšo rešitev.

Roman Kokalj:
• opozori, glede na pobudo za vzpostavitev 

polnilnic za električna vozila, da gašenje 
električnih vozil terja posebne zahteve in 
posebno opremo za izvedbo gašenja, s katero 
trenutno gasilska društva še ne razpolagajo;

• pobudi za namestitev avtomatskega zu-
nanjega defibrilatorja (AED) doda še pred-

log, da se organizira izobraževanje občanov 
po posameznih krajih v občini o temeljnih 
postopkih oživljanja;

• vpraša, kdaj je predviden začetek rekon-
strukcije državne ceste Trebija–Sovodenj. 

Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, je 
bilo potrebno pred dokončanjem projektne do-
kumentacije izdelati še hidravlično hidrološko 
študijo, ki je bila v septembru predložena 
Agenciji RS za okolje. Po potrditvi študije bo 
objavljen razpis za izbiro izvajalca del.

• ponovno opozori na kloriranje vode 
iz zajetja na Trebiji ter vpraša, ali je spre-
jemljivo oziroma dovoljeno gnojenje na 
kmetijskih površinah v neposredni bližini 
vrtin na Trebiji;

Zaradi bakteriološke oporečnosti vode na 
Trebiji je kloriranje neobhodno potrebno. S pred-
pisi in navodili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje je minimalna vsebnost prostega klora, 
da se zagotovi bakteriološka neoporečnost pitne 
vode, predpisana na vsebnost prostega klora v 
koncentraciji od 0,10 do 0,30 mg. Kloriranje 
na Trebiji se izvaja izključno v okviru mejnih 
vrednosti in le kolikor je nujno potrebno z dosego 
predpisanih kriterijev za dosego zdravstvene 
ustreznosti pitne vode. Za dosego istega cilja 
se v letu 2020 kloriranje na VH Trebija planira 
nadomesti z UVdezinfekcijo, s čimer se bo 
vsebnost prostega klora v vodi za naselji Trebija 
in Podgora zmanjšala.

Za zajetja, vključena v istem oskrbe s pitno 
vodo, je prepovedan vnos organskih gnojil, med 
katera spadajo tudi hlevski gnoj in gnojevka,  v 
tla ali na tla v razdalji 100 m od vrtine. Predpis, s 
katerim se natančneje določa varovanje vodnih 
virov »vrtine Trebija«, pripravlja Ministrstvo za 
okolje in prostor in je v zaključni fazi. 

• opozori na premalo sredstev za vzdrže-
vanje cest, ki so na razpolago krajevnim 
skupnostim.

Analize izkazujejo, da nekatere krajevne 
skupnosti sredstev, dodeljenih za vzdrževanje 
cest, za kar so zadolžene s statutom občine, ne 
namenjajo v celoti za vzdrževanje cest, pač pa 
jih delno prerazporejajo za asfaltacijo novih 
odsekov. Občina je zato prevzela izvajanje 
čiščenja propustov in obsekavanje cest. Na 
občinskih cestah, ki obsegajo kar 380 km, je 
sicer izjemno veliko potreb po temeljitejšem 
investicijskem vzdrževanju zlasti zaradi slabo 
pripravljene podlage pri zgodaj asfaltiranih 
odsekih. V ta namen je občina že v izvajanju 
obsežnega projekta rekonstrukcij cestnih odsek-
ov po celotni občini, za kar so v letu 2020 zago-
tovljena dodatna sredstva, ki pa še vedno ne 
zadoščajo potrebam, saj vsakokratni proračun 
mora zagotavljati sredstva tudi za številne druge 
investicijske potrebe in javne storitve.

Mirjana Možina:
• pove, da ima Krajevna skupnost Gore-

nja vas že izdelano idejno zasnovo za objekt 
stare šole v Leskovici, in predlaga, da se 
ureditev večnamenskega objekta uvrsti v 
plan za izvedbo;
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V letošnjem letu sem 
se poleg tem, ki jih je v 
Državnem zboru odpirala 
naša poslanska sku pina, 
veliko posvečal projek-
tom, ki se odvijajo v 
mojem volilnem okraju. 
Poseben poudarek pri tem 
je imela Občina Gore-
nja vas  Poljane, kjer 
sva z županom Milanom 
Čadežem tudi v letošnjem 
letu stvari premikala 
naprej in jih približevala 
realizaciji. Sicer se včasih 
zdi, da se boriš z milini 
na veter in ti uradniki, 
s katerimi sestankuješ, 
govorijo, da ni denarja 
in premikajo datume realizacije projektov nekam v daljno prihodnost, 
vendar se kljub temu vztrajnost izplača. 

Ko smo bili letos, žal, ponovno priča smrtni žrtvi prometne nesreče 
med Gabrkom in Logom, sem takoj opozoril pristojno ministrstvo, da je 
zdaj pa res že skrajni čas, da se nevarni odsek popravi. Po nekaj srečanjih 
s pristojnimi smo dosegli dogovor, da začne država s sanacijo tega odseka, 
kar lahko v prvi fazi že vidimo. Prav tako sem letos predlagal in tudi 
intenzivno delal na tem, da se preplasti cesta skozi Poljansko dolino od 
Visokega do Zminca. Prihodnje leto se gre v realizacijo in v roku treh 
let naj bi bil projekt pod streho. V zadnjih tednih sva bila z županom 
precej aktivna tudi zaradi rekonstrukcije ceste Trebija–Sovodenj. Zaradi 
birokratskih postopkov se dela kljub drugačnim zagotovitvam minis-
trstva letos še niso začela. Na zadnjem sestanku smo našli rešitev, ki bi 
pripeljala do tega, da bi bila cesta do leta 2022 v celoti rekonstruirana. 
Podobno je tudi na ostalih odsekih, kjer sem opozarjal predvsem na 
potrebo po čim prejšnji rekonstrukciji cest Lučine–Suhi Dol in Gorenja 
vas–Hotavlje. Trenutno smo z datumu uspeli priti na dokončanje obeh 
projektov do leta 2023. 

Verjamem, da bo še kar nekaj birokratskih in finančnih ovir, a jih bomo 
z županom in ostalimi občani v korist Poljanske doline premagovali tudi 
v letu 2020. Zato naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki smo v letošnjem 
letu kakor koli sodelovali. Vsem občankam in občanom želim blagoslov-
ljen božič, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, v letu 
2020 pa veliko trdega zdravja, dobre volje in vztrajnosti!

K navedeni obnovi se namerava pristopiti 
po zaključku nujno potrebne ureditve šolske 
stavbe v Javorjah.

• Vpraša, ali je za cesto Hotavlje–Kopač-
nica–Podpleče–Cerkno mogoče pridobiti 
držav na sredstva za širitev, preplastitev in 
asfaltiranje, glede na to, da bo ob rekonstruk-
ciji ceste proti Sovodnju navedena cesta bolj 
obremenjena.

Pogajanja za navedena sredstva so v teku.

Stanko Bajt:
• predlaga, da se tudi na avtobusni 

postaji na Sovodnju postavi nadstrešnica za 
čakajoče na avtobuse;

Navedena nadstrešnica je naročena in bo 
izvedena v začetku prihodnjega leta.

7. decembra je v Stari Oselici potekala delovna akcija, ki se je je 
udeležilo okrog 25 ljudi, med njimi tudi otroci, ki so opravljali lažja dela 
okrog župnišča v Stari Oselici. Pometali so ceste, čistili prepuste in mulde 
ter sekali odvečno grmovje ob cesti, ki bi lahko pozimi povzročalo težave 
zaradi lomljenja. Orodje in gorivo, ki so ju uporabili v delovni akciji, so 
zagotovili krajani sami, malico v župnišču v Stari Oselici ob zaključku pa 
Krajevna skupnost Trebija.

Vaški odbor Stara Oselica in KS Trebija se vsem udeležencem delovne 
akcije najlepše zahvaljujeta.

Lucija Klemenčič, KS Trebija

Delovna akcija v Stari Oselici

• predlaga zamenjavo ograje v centru 
Sovodnja, na mostu proti šoli;

Pobuda se upošteva.
• predlaga dogovor z Občino Žiri o skup-

nem odvozu odpadkov na območju Krajevne 
skupnosti Sovodenj v delu, ki meji na Občino 
Žiri, glede na to, da imata obe občini istega 
koncesionarja za izvajanje javne službe.

V preteklosti je tovrstni dogovor obstajal, v letu 
2018 pa je občina Žiri uvedla ločen odvoz. Občina 
Gorenja vas  Poljane je še naprej pripravljena 
sodelovati pri skupnem odvažanju odpadkov.

Janez Hrovat: 
• vpraša, kakšna je politika občine glede 

gradnje doma starejših občanov.
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, so tre-

nutno aktivnosti usmerjene v zagotavljanje oskrbe 
na domu v sodelovanju s Centrom slepih, slabo-
vidnih in starejših Škofja Loka, gradnja doma 
starejših pa v bližnji prihodnosti ni predvidena.

Martin Oblak: 
• opozori, da v Gorenji vasi na odseku 

mimo Jelovice do parkirišč ob blokih v Ses-
transki vasi ni javne razsvetljave. 

Del javne razsvetljave pri blokih na Blatih je 
zgrajen in se tekoče vzdržuje, prav tako je zgrajena 
nova javna razsvetljava od Avheža do odcepa za 
Blata vključno z osvetlitvijo odcepa, osvetljeni so 
tudi objekti Jelovice. Krajevna skupnost Gorenja vas 
bo preverila potrebo po dodatni osvetlitvi in širitvi 
javne razsvetljave na odseku znotraj naselja.

Župan Milan Čadež

Kar 25 udeležencev je v začetku decembra sodelovalo na delovni 
akciji v Stari Oselici.
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Tudi v letu 2019 infrastrukturni 
projekti Poljanske doline prioriteta 
mojega poslanskega mandata

Poslanski kotiček
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»So zločini in grehi, kot so napuh, lakomnost 
..., vedno kaznovani ‒ tudi danes?« je bilo eno 
izmed vprašanj, ki so lahko otrokom služila 
kot vodilo pri ustvarjanju njihovih del. Občina 
Gorenja vas  Poljane je natečaj organizirala z na-
menom spodbujanja otrok k branju Visoške kro-
nike in k njihovemu poglobljenemu razmišljanju 
o različnih temah, ki jih ta zgodovinski roman 
odpira. Natečaj je bil namenjen učencem od 
prvega do devetega razreda obeh centralnih in 
podružničnih šol v občini. Do 8. novembra, ko 

Zaključek dogodkov ob 100-letnici izida Visoške kronike

Natečaj spodbudil kar 86 del,  
sodelovalo več kot 100 učencev
Z odprtjem razstave del osnovnošolcev 29. novembra se je v Šubičevi hiši 
zaključil niz dogodkov ob praznovanju 100-letnice izida zgodovinskega ro-
mana Visoška kronika pisatelja Ivana Tavčarja. Osnovnošolci so na temo »100 
let Visoške kronike – Vest na preizkušnji« ustvarjali likovna in literarna dela. 
Najboljši v posameznih kategorijah so prejeli lepe nagrade. 

se je zaključil rok za oddajo del, je prispelo 79 
likovnih in sedem literarnih del. Med likovnimi 
deli je bilo tudi 11 skupinskih s po dvema, tremi 
ali štirimi ustvarjalci, med literarnimi deli so bila 
tri skupinska s po tremi člani. V likovnem delu 
natečaja je tako skupaj sodelovalo 98 učenk in 
učencev, v literarnem pa 13. Komisijo, ki je ocen-
jevala prispela dela, so sestavljali: Saša Prosen 
in Boris Oblak (likovni del) ter Anica Kumer in 
Polona Peternelj (literarni del).   

Nagrade za likovno delo so prejele: Lucija 
Gantar pod mentorstvom Danice Albreht, Sara 
Oblak pod mentorstvom Irme Čadež ter Ema 
Krek, Tjaša Jančič, Lejla Vita Rihtaršič in Nastja 
Dolenc, vse pod mentorstvom Mihaele Žakelj 
Ogrin. Likovne ustvarjalke so učenke Osnovne 
šole Poljane in so se lahko razveselile slikarskih 
stojal, ki jih bodo lahko uporabile za nadaljnje 
ustvarjanje. Nagrade za literarno delo so prejele 
učenke devetih razredov: Suzana Debeljak, Ana 
Kos in Lara Možina iz OŠ Poljane pod men-
torstvom Barbare Levstek, Nina Frelih iz OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas pod mentorstvom 
Nine Dolenc ter Lara Oblak, Anja Luznar in Ana 
Marolt iz OŠ Poljane pod mentorstvom Barbare 
Levstek. Nagrajenke so prejele lične rokovnike 
s kemičnim pisalom. 

Dogodek je povezovala Lucija Kavčič, 
prisotne je nagovoril podžupan občine Gore-
nja vas  Poljane Anton Debeljak, za glasbene 
točke pa so poskrbele Klara in Laura Peternelj 
ter Janja Frlic. 

Razstava je na ogled do konca januarja 2020. 
Maja Čadež 

Tudi na letošnjo prvo adventno nedeljo smo učenci javorske šole in 
otroci vrtca skupaj z delavci šole pripravili dobrodelni praznični sejem. 
Pogrnili smo mize v prenovljeni garaži v središču vasi ter nanje postavili 
ogromno lepih izdelkov, ki smo jih izdelovali že od zgodnje jeseni. Prip-
ravili smo veliko uporabnih izdelkov – skuhali smo marmelado, posušili 
sadje in šipek, izdelali voščilnice, obeske, magnetke, spekli dišeče 
piškote, skuhali ognjičevo mazilo ter še veliko drugega. Na pomoč nam je 
priskočila tudi Helena Kos, ki nam je sešila čudovite trakove in kape. 

Srečni smo bili, ko smo si ogledovali vse nastale izdelke, in komaj 
smo čakali, da jih za dober namen prodamo na sejmu. Ves izkupiček 
od prodaje smo namreč namenili šolskemu skladu. 

Zahvaljujemo se tudi župniku Cirilu Isteniču, ki je za nas in naše 
vaščane pripravil topel čaj.

Preživeli smo lepo dopoldne, napolnjeno z veseljem in prijaznimi 
besedami. Glavno od vsega pa je bilo, da smo pokazali, da znamo biti 
tudi dobrodelni. Vsem obiskovalcem sejma se iz srca zahvaljujemo za 
vse prispevke, ki ste jih namenili v šolski sklad. Z njimi bomo pomagali 
socialno ogroženim učencem šole in vrtca. Hvala!

Maja Kokalj

Dobrodelni sejem v Javorjah

Milena Alič, predsednica delovne skupine 
za obeležitev 100-letnice Visoške kronike, ob 
podelitvi priznanj.
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Visoški Polikarp Kalan
je bil od hudiča poslan.
Bitke krvave je zmagoval,
potem še prijatelja kruto zaklal.
Ukraden denar mu ležal je na duši,
lastna ga vest postopoma ruši.
Na kupljenem dvorcu Visoko živi,
al’ sreče, radosti za njega tam ni.
Nakar se pojavi skrivnostna gospa,
obupana, strta, polna solza.
»Preklet naj bo tisti, ki ubil je moža,
življenje kratko mu bo polno pekla.«
Globoko so segle mu njene besede,
od spoznanja lahko se samo še sesede.
Čeprav v njem bije kamnito srce,
se vendar odloči popravit gorje.
»Izidor, sin moj, poslušaj me zdaj,
po Agato pojdi, pripelji jo v raj.«
Ko Agata pride, se vse uredi,
življenje obeta le srečne jim dni.
Marks Wulffing, nadlega, jo sili na ples,
ker Agata noče, popade ga bes.
Vztraja, sitnari, se ne ohladi,
klofuto mu Agata brž prisoli.
»Ne bo ženska, Agata, me zavrnila,
bridko ji bo žal, da se ni pokorila.«
In kaj mu velela je duša kosmata:
»Ne ženska, čarovnica, to je Agata!«
V Loki jo blati, grdo govori,
da jaha prašiče, da tekla je kri!
V bran se postavi ji Margareta,
ko pravi, da Marks je navadna kleveta.
Sodnik je odločil: »Preveri naj se,
če pride iz vode, svobodno naj gre.«
Valovi deroči ji jemljejo moč,
že Jurij pogumno hiti na pomoč.
Nedolžnost se njena je s tem dokazala,
vesela je Jurijeva žena postala.
Polikarpov greh vse v srcu teži,
smrt jih ujame prerane njih dni.
Čeprav Visoko v soncu žari,
prekletstvo vztraja in vse pomori.
 

Lara Možina, Suzana Debeljak, Ana Kos  
(vse 9. a razred),  

nagrajena pesem na natečaju 
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Kot že kar nekaj let zapored so tudi letos 
člani Kluba študentov Poljanske doline ob 1. 
decembru, dnevu boja proti aidsu, pripravili 
stojnico v Gorenji vasi, na kateri so pred Kmetijsko 
zadrugo mimoidočim delili čaj in kuhano vino 
ter seveda rdeče pentlje in kondome. S tem so 
se v akciji ozaveščanja o problematiki spolnih 
bolezni pridružili številnim študentskim klubom 
po Sloveniji. Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) je za leto 2019, ko se mednarodni dan 
boja proti aidsu praznuje že 31. leto zapored, 
določila slogan Skupnosti naredijo razliko. S tem 
želi opomniti na pomembno vlogo organizacij, ki 
javnost ozaveščajo o virusu in aidsu ter opozarjajo 
na potrebo po širšem sodelovanju pri krepitvi 
primarne zdravstvene oskrbe za uspešnost boja. 
Kot je povedal predsednik KŠPD Domen Eržen, 
ponekod študentski klubi pripravijo podoben 
program ozaveščanja o tej nevarni bolezni tudi v 
srednjih šolah.                                Jure Ferlan

Študenti dejavni v decembru

V preteklosti je Miklavž skrivaj obiskal 
kakšno od večjih domačij in obdaril bližnje 
otroke z igračo in palico. Zjutraj pa je iz pe-
harja kukal kakšen sadež, svinčnik ali nalivno 
pero ter parkelj, ki ga je Miklavž pekel, ko so 
otroci spali. Veselja je bilo veliko, še posebno, 
če je bilo v peharju kaj lepo doma narejenega 
– rokavice, kapa, šal, nogavice. Na dnu peharja 
so bili nasuti različni bonboni. December je 
bil z obdarovanji za nekatere otroke zaključen, 

Veseli december 

Obdarovanje skromno, zadovoljstvo veliko
Današnji čas je glede obdarovanj zelo radodaren. Vsi trije dobri možje obdaru-
jejo otroke. Odrasli so zmedeni, kaj kupiti, otroci pa, komu in kaj naročiti. Tu bi 
starši morali razmisliti in določiti pravo mero, se pogovoriti z vsemi sorodniki, 
ki obdarujejo otroke. 

otroci delavcev so dobili še darila 
dedka Mraza v tovarni, kjer so 
bili starši zaposleni. O Božičku 
pred leti ni bilo sledi. 

Kako zmanjšati zmedo 
Otrok se ne počuti dobro ob 

tolikšnem obdarovanju. Ne ve, 
kaj naj prime, s čim naj se igra, 
ne zna razporediti uživanja slad-
karije na več tednov, v sobi ostaja 
z mrtvimi predmeti. Želi se igrati 
z igračami, ki jih je prejel od 
ljubljenih oseb, a odrasli nimajo 
časa, da bi se igrali človek ne jezi 
se, spomin, monopoli. Ob po-
darjeni igrači bi morali podariti 
še bon, na katerem bi pisalo, 
kolikokrat in kdaj se bodo odrasli 
igrali z otrokom igro, ki jim je 
bila podarjena. Otroci si želijo 
čas odraslih, predvsem čas svojih 
ljubih staršev, ki ga zmanjkuje 
vsem v današnji družbi. Ta čas, 
ki bi ga starši morali podariti 
svojim otrokom, največkrat 
zapolnjujejo telefoni, televizija 

in popoldanske obveznosti otrok. 

Čarobnost daril
Mogoče bi bilo dobro, da bi dedki in babice 

obdarovali za en praznik, starši za drugega, v 
službi za tretjega v zmerni meji. S starši bi se 
dogovorili, kaj si otrok res močno želi, in dobil 
bi tiste tri stvari, ki bi ga zares razveselile in 
ne bi zavzele prostora v sobi. Mogoče si želi 
akvarelne barvice, posodice za kuhanje, drsalke, 

knjigo, spominsko knjigo, žogo … Praznike 
bomo polepšali z lepo zavitimi majhnimi darili, 
ki bodo v topli pospravljeni hiši v košari, ob 
kaminu ali na kavču čakali obdarovanca. Včasih 
starši izkoristijo in kupijo tisto, kar otrok nujno 
potrebuje, bundo, škornje …, tudi to ni napačna 
izbira. 

Slaba darila
Lahko se zelo potrudimo z darilom, a če 

se otrok ne zanima za košarko in mu kupimo 
vstopnico za košarkarsko tekmo, potem smo 
le zapravili denar. Za darila manjšim otrokom 
ne kupujemo telefonov, računalniških igric, 
računalnikov, tablic. Če jim dobro razložimo, 
da to ni primerno za njihovo zdravje, zavira 
raziskovalno sposobnost, zavira ustvarjalnost, 
bodo zagotovo razumeli. Za nekaj minut na dan 
lahko uporabijo družinsko tehnologijo. Prav 
tako je škoda denarja za nakup televizije za v 
otroško sobo. 

Najlepša darila
To so darila, ki jih ne samo damo s srcem, 

ampak tudi naredimo s srcem – doma narejena 
punčka, medvedek, ptičja hišica … Zakaj ne bi 
podarili skupnega trenutka, karte za gledališče, 
vstopnice za živalski vrt, drsališče? Otroku je 
pomemben čas, ki ga preživimo skupaj, zato 
si pričarajmo lepe praznike, ko se cela družina 
igra družabne igre, odpravi na sprehod, skupaj 
nabira mah, postavlja smrečico, jaslice, se 
pogovarja po kosilu in dalj časa zadrži ob mizi, 
prebere pravljico …  Prav tako lahko obdarimo 
odrasle, saj doma pripravljen čaj, milo, krema, 
marmelada, vabilo na kavo ali v gledališče 
nosijo toliko ljubezni tistega, ki se je potrudil, 
da s tem osreči tistega, ki to prejme. Druženja, 
pogovori, igranje … so najlepša darila za maj
hne in odrasle otroke.

Jana Rojc 
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Študenti so tudi letos 1. decembra ozaveščali o spolnih boleznih.
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Najlepša darila so darila, ki jih naredimo in podarimo s srcem.
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Dan slovenske hrane, tradicionalni 
slovenski zajtrk, šolska shema in 
zdrava šola – vse v enem 

Zajtrk je bil dober, imeli bi ga vsak dan. 
Pomembno se nam zdi, da obeležujemo dan 
slovenske hrane. Tudi predstava o nevarnih 
snoveh je bila zanimiva. (Tinkara, Vita, Žiga)

Zajtrk je bil dober in je prav, da ga vsako leto 
ponovimo. Tudi čebelar je bil zelo zanimiv. Bili 
smo tudi na predstavi Hrup je za ušesa strup – to 
pa je bilo najbolje! (Manca in Ema)

Slovenski tradicionalni zajtrk je pomemben, 
prav tako je pomembno, da smo naklonjeni 
čebelam. Zelo zanimivo in poučno je bilo pre-
davanje čebelarja. (Taja in Nik)

Dobro je, da so v zajtrk vključeni izdelki 
iz bližnje okolice. Zavedava se, da so čebele 
pomembne opraševalke. (Kora in Katja)

Telovadba je bila dobra, saj smo se zelo 
dobro ogreli. Tako bi lahko telovadili večkrat. 
(Nastja)

Iz OŠ Poljane

Veseli november
Že preteklemu mesecu bi lahko dodali pridevnik ‘veseli’, saj se učenke in učenci 
veselijo vsega, kar se dogaja izven pouka. In tega je bilo v novembru res veliko. 
Tokrat preberite, kaj so o nekaterih dogodkih povedali učenke in učenci sami.

Če bi lahko, bi čebelam sporočili, da nismo 
vsi ljudje slabi do čebel. Hvala vam za med 
in propolis. Brez vas svet ne bi bil tak, kot je. 
(Tinkara in Nika)

Prometna vzgoja v 4. in 5. razredu
Poslušali smo predavanje o naši vlogi pešca v 

prometu. Naučili smo se, da moramo ob cesti hoditi 
mirno in opazovati dogajanje. Najbolje se je bilo 
po šolskem igrišču voziti z avtomobilčki. Meni se 
vožnja ni zdela težka, ampak zabavna. (Jerca)

Vozili smo se s čisto pravimi avti. Imeli 
smo pravo cesto z znaki in s semaforji. Bilo je 
kar malo težko voziti, ker še ne poznamo vseh 
prometnih znakov.

Čisto prehitro je minil ta dan! (Žiga)

Pošta in telekomunikacije skozi čas
V Muzeju pošte in telekomunikacij v Pol-

hovem Gradcu smo najprej odšli v sobo, v kateri 
nam je študentka pokazala, kako se naredi ilus-

tracija za knjigo, nato pa nam je študent pokazal 
še, kako se naredi kratka risanka s premikanjem 
in slikanjem figur. Potem smo se premikali po 
različnih postajah, ki so prikazovale pošto skozi 
čas. Izvedeli smo, kako so pošiljali telegrame, 
kakšne so bile poštne uprave, kako so spreje-
mali klice, spoznali smo brajico, poučili smo 
se o 3Dtiskanju, risanju in programiranju na 
računalniku … (Tia in Lena) 

Program Neon – o medvrstniškem 
nasilju v 5. razredu

Petošolci ugotavljajo:
• kako odrasli prispevajo k poslabšanju 

nasilja: če se starši prepirajo s starši otroka, ki 
izvaja nasilje, če se tožijo na sodišču, če odrasli 
v šoli niso dovolj pozorni;

• kako odrasli doma poslabšajo situacijo: če 
kaznujejo otroka, ki je za nasilje povedal, ga 
spodbujajo k maščevanju; 

• kako odrasli v šoli poslabšajo situacijo: če 
oštejejo nasilneža, potem pa ne preverijo, če je res 
vse v redu, če ne verjamejo, če nimajo časa;

• kako lahko odrasli doma zmanjšajo 
vrstniško nasilje in izboljšajo odnose: pogovor 
z nasilnežem in žrtvijo, da odrasli predlagajo 
rešitve; 

• kako lahko odrasli v šoli zmanjšajo 
vrstniško nasilje in izboljšajo odnose: da 
poslušajo, verjamejo, problem vzamejo resno, 
svetujejo, dajejo občutek varnosti, potolažijo, 
vzbujajo zaupanje; 

• kako na šoli zmanjšati vrstniško nasilje: da 
odrasli spremljajo učence, jih spodbujajo, naj 
se postavijo zase, z učenci izvajajo delavnice o 
preprečevanju nasilja, mediacijski krožek. 

32. mednarodni likovni natečaj Plakat miru 
V Sokolskem domu v Škofji Loki so bila 

razstavljena dela Mance Buh, Ožbeja Kreka, 
Taje Lesjak, Gala Repovža, Tie Zorko, Lejle 
Vite Rihtaršič, Zale Peternel, Tine Rupar in 
Ane Marolt. Delo Ane Marolt je bilo izbrano 
med sedem del z Gorenjskega, ki bodo krasila 
prostore Državnega zbora RS.

Muzikal Mamma mia
Muzikal Mamma Mia je navdušil vse učenke 

in učence naše šole pa tudi vse učitelje. Aplavza na 
koncu predstave ni in ni bilo mogoče utišati!

Učenkam in učencem OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas čestitamo in se jim hkrati zahvalju-
jemo, ker so nam pripravili čudovito urico ob 
igri, lepem petju in plesu!

Svetovni dan boja proti aidsu
Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu na naši 

šoli učence spodbujamo k solidarnosti z bolniki, 
obolelimi za aidsom ali virusom HIV. Učenke 
in učenci 8. in 9. razreda delijo rdeče pentlje, ki 
so znak zavedanja prisotnosti te bolezni, prav 
tako pa z njimi vsako leto oblikujemo živo 
rdečo pentljo.

Bernarda Pintar

Plakat, ki ga je narisala učenka Ana Marolt, bo krasil prostore Državnega zbora RS.

Več kot 150 obiskovalcev je 8. decembra v 
avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas prisluhnilo 
koncertu KUD Ivan Regen se predstavlja. Na 
dogodku, ki ga društvo že tradicionalno organizira 
ob rojstnem dnevu Ivana Regna, so se s pesmijo 
predstavili Štedientje, Moška vokalna skupina 
Pozdrav in Vokalna skupina Cantabile. Gostje 
koncerta so bili Francetovi orgličarji. Koncert, ki 
je bil na pobudo Moške vokalne skupine Pozdrav 
prvič organiziran pred šestimi leti, je po besedah 
pevovodje Janeza Čadeža, prvi dogodek v občini, 
ki popelje v praznični december.                L. R.

Koncert kot uvod v praznični december
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Krajevna skupnost (KS) Poljane je 5. decembra 
pripravila program in obdarovanje ob prihodu 
svetega Miklavža. Kot je povedal tajnik Anton De-
beljak, so pripravili 400 daril, s katerimi je Miklavž 
s pomočniki obdaril poljanske otroke. Kulturno 
društvo dr. Ivan Tavčar Poljane je ob tej priložnosti 
pripravilo gledališko igro z naslovom Zgodba o 
Miklavžu, zaigrali pa so jo poljanski animatorji. 
Za organizacijo in izvedbo dogodka so tako kot 
do zdaj poskrbeli člani kulturnega društva in KS 
Poljane. Sveti Miklavž je na predvečer svojega 
godu obiskal in razveselil tudi otroke v KS Javorje. 
Otroci in njihovi starši so ga s pesmijo pričakali v 
farni cerkvi Sv. Tilna, kjer je s pomočjo TD Stari 
vrh in prostovoljcev obdaril kar 122 otrok. 

Na Trebiji so ga pričakali s pesmijo 
V dvorani gasilskega doma na Trebiji se 

je na predvečer Miklavževega goda zbralo 66 
otrok od 2. do 8. leta starosti s Fužin, Kladij, 
Trebije, iz Podgore, Hobovš in Stare Oselice. 
Skupaj z Brigito Klemenčič in Tanjo Štibelj so 
otroci in starši prepevali otroške pesmice ter na 
oder priklicali Miklavža. Ta je po obdarovanju 
v dvorani v spremstvu angelov in parkeljnov 
nekatere otroke obiskal in obdaril tudi na domu. 
Darila za otroke je finančno krila KS Trebija.

Miklavž

Prvi od treh dobrih mož že obiskal otroke
Miklavž je v začetku decembra obdaril otroke po vseh krajevnih skupnostih v 
občini. 

Več kot sto daril za otroke na 
Hotavljah, nekaj manj na Sovodnju 

124 otrok, starih od 1 do 10 let, s Hotavelj 
in iz okoliških vasi je Miklavž obiskal v 
Zadružnem domu na Hotavljah. Preden so 
otroci prejeli darila, ki so tudi letos vsebovala 
knjigo, primerno letom, so si ogledali igrico z 
naslovom Živali praznujejo veseli december. 
Finančna sredstva za darila je prispevala KS 
Gorenja vas, izvedbo igre pa je krilo Turistično 
društvo Slajka Hotavlje.

Vsa pisma, ki so jih letos pisali Miklavžu, so 
otroci napolnili s svojimi željami in obljubami 
tudi na Sovodnju z okolici. V popoldnevu pred 
nočnim pohodom se je Miklavž s spremstvom 
parkeljnov in angelčka ustavil v kulturni dvora-
ni. Pripotoval je s konjsko vprego. Učenci dram-
ske skupine in Orffovega krožka PŠ Sovodenj 
so doživeto odigrali Mojco Pokrajculjo, plesalci 
pa zaplesali. Pri finančnem kritju, pripravi daril 
in organizaciji dogodka so mu pomagali občina, 
krajevna skupnost, sponzorji, učenci z mentori-
cami in člani kulturnega društva.

Miklavž ni pozabil niti na otroke iz Leskovice in 
okoliških vasi, ki so se zbrali v leskovški dvorani. 
Pred njegovim prihodom so si ogledali risanko 
o življenju in delu sv. Nikolaja, nato pa je bilo 
obdarjenih 34 otrok. Finančna sredstva za darila 
sta prispevala KS Gorenja vas in Gostilna Metka, 
župnik Jože Dolenc pa je prispeval pobarvanke in 
knjige z versko vsebino.

V Gorenji vasi ga je pričakala polna 
dvorana otrok

Zbrane v dvorani Sokolskega doma v Gore-
nji vasi so navdušili igralci TD Žirovski Vrh z 
igrico Živali praznujejo veseli december, ki jo je 
napisala Lucija Kavčič. Govori o tem, da so tudi 
živali v gozdu želele praznovati veseli decem-
ber. Izberejo si najlepšo smrečico in jo želijo 
okrasiti. Med tem ko iščejo okraske po gozdu, 
mimo prideta oče in sin, ki ravno tisto smrečico 
posekata. Sledi žalost, jeza in razočaranje živali. 
Odločijo se poiskati krivca za krajo njihove 
smrečice. Ko najdejo hišo in smrečico, se z 

Na Trebiji so se najmlajši s starši slikali z dobrim možem.
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Miklavž na Sovodnju: večina otrok je korajžno stopila na oder. 
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V Poljanah je razdelil kar okrog 400 daril. 
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domačimi dogovorijo za premirje in da bodo 
praznovali skupaj. Konec dober, vse dobro. Po 
predstavi so otroci poklicali svetega Miklavža, 
ki je v spremstvu angelčkov in parkeljnov 
razdelil 235 daril otrokom, starim od enega do 
vključno desetega leta iz Gorenje vasi, Dolenje 
in Gorenje Dobrave, Dobravšc, Todraža, Bačen 
ter Žirovskega Vrha Sv. Urbana in Antona. Pri 
nakupu daril so mu pomagali KS Gorenja vas 
in Občina Gorenja vas  Poljane. 

Isto igrico so si ogledali tudi otroci iz Lučin, 
ki jih je dobri mož obiskal v soboto, 7. decem-
bra, v polni dvorani tamkajšnjega kulturnega 
doma. Miklavž je s svojim spremstvom med 55 
otrok iz KS Lučine razdelil lepa darila. 

Na Žirovskem vrhu obdaril 40 otrok 
Tudi člani TD Žirovski Vrh vsako leto 

medse povabijo svetega Miklavža, ki obdari 
otroke njihovih članov. Letos je tako obdaril 
40 otrok in jih ob tem opozoril na pridno in 
vestno učenje, na ubogljivost ter jim zaželel 
veliko lepih trenutkov v družini.  Pri izbiri daril 
so pomagali s sredstvi iz društvene blagajne. 
Tudi tu so Miklavžev prihod pospremili z ig-
rico Živali praznujejo veseli december. Kot je 
povedala Lucija Kavčič iz TD Žirovski Vrh, je 
Miklavževanje vedno prisrčno in ga izkoristijo 
za druženje in klepet.

Milka Burnik, Maja Čadež, Tina Dolenc, 
Lidija Razložnik, K. Z. B.
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Tradicionalni slovenski zajtrk
15. novembra je po šolah v Sloveniji potekal 

tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci in učenke 
so imeli priložnost zajtrkovati samo hrano, ki 
je slovenskega porekla, predvsem iz Poljanske 
doline: kruh, med, sir, jabolka, suho sadje, kore-
nje, jogurt, zeliščni čaj itd. Glavni namen dneva 
slovenske hrane je podpora slovenskim pride-
lovalcem. Zajtrk, ki je vsako leto tretji petek v 
novembru, je v Sloveniji potekal že osmič. Vsi 
otroci in učitelji so bili zelo zadovoljni z izbiro 
hrane in organizacijo. 

9. razred v CŠOD Gorenje
Novembra so bili devetošolci v šoli v naravi v 

Gorenju nad Zrečami. Vsak dan so imeli različne 
dejavnosti: orientacijo s kompasom in zemljevi-

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Utrip na podeželski šoli
Šola mora utripati s krajem, še posebno na podeželju. To dokazujejo tradicional-
ni slovenski zajtrk, sodelovanje šole na odprtju športne dvorane in občinskem 
praznovanju, prireditev in dobrodelni bazar ter ustvarjanje za lokalno obarvane 
likovne in literarne natečaje. Delovati pa mora tudi globalno: pripravi učence 
na regijska in državna tekmovanja, organizira šole v naravi in ekskurzije izven 
našega kraja. Vse in še več se je novembra dogajalo tudi na naši šoli.

dom, ki se je zaključila z orientacijskim pohodom; 
naučili so se zložiti drva za ogenj, na katerem so 
si spekli jabolka in popekli kruh, ki so ga lahko 
namazali s strtim česnom; analizirali so vodo iz 
bližnjega potoka; spoznavali so vrste dreves in se 
učili delati razne vozle. Plezali so po visoki ple
zalni steni, imeli tekmovanje v lokostrelstvu, daljši 
dnevni pohod do Lovrenških jezer in nočni pohod v 
okolici doma. Poučno je bilo predavanje o dopingu 
v športu in pri znanih medijskih zvezdah. Zadnji 
večer pa so se zabavali v hišnem disku. Skratka 
– tovrstno učenje in bivanje v Centru šolskih in 
obšolskih dejavnostih je bilo poučno in zabavno.

Knjižni sejem
28. novembra so se učenci od šestega do 

devetega razreda odpravili v Ljubljano v Can-
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Igro Utrip podeželja je na pobudo razredne učiteljice Anaele 
Pajić in učiteljice glasbe Neže Erznožnik napisala vzgojiteljica Urška 
Peternel. Z njo so želeli zamejcem (pripravljali so se na izmenjavo 
šol) predstaviti običaje in navade v slovenski vasi. Nekateri običaji 
se še danes ohranjajo, medtem ko so drugi že pozabljeni. Hkrati 
prikazuje vaške otroke, ki so podobni mestnim in uporabljajo tele-
fone, ampak vseeno poprimejo za dela, ki mestnim otrokom niso 
znana. Učenci dramskega krožka so v igri prikazali ličkanje koruze, 
košnjo, grabljenje in sadjarstvo. Predstavo so premierno zaigrali z 
mladinskim pevskim zborom v Špetru Slovenov v Beneški Sloveniji. 
Tako kot pri drugih igrah so za kostume in sceno poskrbeli sami. 
Igro je režirala Anaela Pajić, za pevski del pa je poskrbela Neža 
Erznožnik. Do zdaj je bila uprizorjena trikrat: v Špetru Slovenov, 18. 
novembra na matični šoli, konec novembra pa še v Lučinah. Doživela 
je pozitiven odziv, saj je vse prepričalo aktualno sporočilo igre, da si 
med seboj pomagamo. Na vasi še vedno ljudje znajo stopiti skupaj 
ter priskočiti na pomoč.

Dramski krožek že drugo leto obiskujejo Urban Slabe, Manca 

karjev dom na knjižni sejem. Niso šli vsi učenci, 
ampak le tisti, ki opravljajo bralno značko. V treh 
nadstropjih so se predstavile različne založbe; 
vsaka je imela svoj prostor, v katerem so bile 
knjige, delovni zvezki, svinčniki in še veliko 
drugih stvari. Odvijale so se tudi nekatere pri-
reditve: pogovori s književniki, podpisovanje 
knjig in drugo. Srečali smo tudi enega od najbolj 
priljubljenih slovenskih pisateljev Primoža 
Suhodolčana. Verjetno ga poznate po knjigah o 
fantu Ranti, ki je bil tako visok, da bi lahko še 
žirafam zavezoval kravate. Knjižni molji so se s 
sejma vrnili obloženi z nakupljenimi knjigami.

Dobrodelni bazar
28. novembra se je na OŠ Ivana Tavčarja 

odvijal novoletni bazar. Sproščen nastop ple-
salcev, pevskih zborov, folklore in mažoretk je 
bil uvod v čudovit večer, ki so ga obiskovalci 
zaključili v prijetnem druženju in klepetu. Otro-
ci so se ob koncu lahko posladkali s palačinkami 
in čajem. Zbrana sredstva šolskega sklada 
so namenjena za pomoč socialno ogroženim 
družinam, sofinanciranju dnevov dejavnosti in 
plačilu nekaterih drugih stroškov. Učenci so pod 
mentorstvom zaposlenih izdelovali izdelke, ki 
so jih prodajali na bazarju. Obiskovalci so lahko 
kupili tudi srečke. Marsikdo je spoznal, kako 
malo je potrebno, da si srečen. Dobrodelnost 
je res lepa stvar. Osrečiš sebe in druge. Ni 
pomembna količina, ampak pozornost! 

Natečaj po Visoški kroniki, tekmovanja
29. novembra je bila v Šubičevi hiši v Pol-

janah podelitev nagrad za najboljše likovne in 
literarne prispevke na temo »100 let Visoške 
kronike – vest na preizkušnji.« Nagrajen je 
bil tudi spis učenke naše šole Nine Frelih iz 9. 
razreda z naslovom Na nitki vesti. 

Novembra so se zvrstila tudi številna tekmo-
vanja, predvsem šolska: matemček, bober ter 
tekmovanje iz znanja slovenskega, angleškega 
in nemškega (za 9. razred) jezika. 

Novinarski krožek OŠ Ivana Tavčarja

Na vasi še stopimo skupaj

Pišljar, Tinkara Pišljar, Rebeka Čadež, Gašper Rupnik, Nik Miklavčič, Rok 
Razložnik, Jure Jezeršek, Erik Buh, Lučka Peternelj, Doroteja Lana Peternelj 
in Daniel Georgiev. Skupaj so odigrali že tri igre (Mili išče prijatelja, Muca 
Copatarica, Utrip podeželja). Za njimi je kar nekaj nastopov. Igro Mili išče pri-
jatelja so do zdaj uprizorili dvanajstkrat, igro Muca Copatarica enkrat in Utrip 
podeželja trikrat.
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Tradicionalni slovenski zajtrk na naši šoli



27

Izbor za najbolj simpatično najstnico 2019

Najbolj simpatična najstnica je Hana Oblak
Konec novembra je v nakupovalnem središču Supernova Ljubljana - Rudnik 
potekal finalni izbor za najbolj simpatično najstnico 2019. Na izboru v orga-
nizaciji revije Top! Smrklja in spletnega portala Najstnica.si je sodelovalo 200 
deklet, starih med 11 in 18 let. Med njimi tudi Hana Oblak iz Gorenje vasi, ki 
je s svojo sproščenostjo in energijo najbolj navdušila strokovno žirijo in tako 
osvojila laskavi naslov.

»Zmage nisem pričakovala. Zame je bil 
velik uspeh že, da sem se izmed več kot 200 
prijavljenih uvrstila med 12 finalistk. Naslov je 
res pika na i,« je po izboru povedala Hana, ki je 
hvaležna bližnjim za podporo. »To je bila zame 
popolnoma nova izkušnja, prek katere sem 
spoznala svet medijev in fotoaparatov.« Prizna, 
da je na tovrstna tekmovanja vedno gledala kot 
na manekenska, a pri izboru Top najstnice šteje 
še vse kaj drugo, kot samo izgled. 

Finalni dan je bil pester: »Že ob dveh 
smo se zbrali v Supernovi, kjer so poskrbeli 
za naš celotni videz.« Izbor se je pričel z 
mimohodom finalistk po pisti do žirije, ki so 
jo sestavljali: center managerka Supernova 
Ljubljana  Rudnik Saša Lenič, novinar Nejc 
Simšić, predstavnik Dunking Devilsov Aljaž 
Skvarč Božič in zmagovalka leta 2018 Zoja 
Šuc. Žirija je vsaki finalistki postavila nekaj 
vprašanj. »Mene so povprašali po glasbenem 
vzorniku in od kod črpam navdih za pisanje 

Gorenjska turistična zveza na vsakoletnem 
srečanju gorenjskih turističnih društev podeljuje 
tudi priznanja. Letos so se člani turističnih društev 
Gorenjske zbrali na že 49. srečanju v dvorani pod 
Avsenikovo marelo v Begunjah na Gorenjskem, 
kjer je bil program res pester, vesel in zanimiv, 
tako da so se gorenjski turistični delavci lahko 
poveselili in tudi izmenjali izkušnje in predloge pri 
delu. V okviru akcije Turistične zveze Slovenije 
Moja dežela – lepa in gostoljubna Gorenjska 
turistična zveza podeli priznanja krajem, ki so 

najlepše urejeni, ocvetličeni, priznanja prejmejo tudi 
turistična društva, ki obeležujejo okroglo obletnico 
v tekočem letu, ter tri hiše za najlepše gorenjske 
nageljne. Turistična društva pa izberejo prizadevne 
in dolgoletne člane, ki prejmejo priznanje za 
prispevek k razvoju turizma na Gorenjskem. Letos 
sta to bila tudi dva člana iz Turističnega društva 
(TD) Stari vrh. 

Hermina Jelovčan je prizadevna članica 
društva, ki je izredno požrtvovalna pri slikah in 
opisih pohodov v organizaciji društva pa tudi pri 
predlogih, kaj vse se lahko vidi med pohodi v okolici 
njihovih hribov.

Janez Šturm je vodnik pohodov pri TD Stari 

pesmi. Vse se mi je zdelo zelo sproščeno. 
Tudi sama sem bila sproščena, saj sem vajena 
javnega nastopanja,« je pojasnila dijakinja 1. 
letnika Gimnazije Škofja Loka.

Želi si biti dober zgled mladim
Hana je postala še Lunay najstnica 2019 

ter Deichmannova ambasadorka za leto 2020. 
»Vesela sem tudi teh naslovov. Promovirala 
bom izdelke, ki jih bom imela možnost tudi 
preizkusiti. Tako bo moje mnenje realno!« 
Izpostavi, da je danes na socialnih omrežjih 
vse preveč nerealnih promocij, ki potrošnike 
nemalokrat zavajajo. Izbor ji bo ostal v lepem 
spominu: »Spoznala sem ogromno ljudi in z 
nekaterimi bom zagotovo ostala v stiku.« Pet-
najstletna Hana, ki velik del svojega prostega 
časa nameni glasbi, med drugim je nastopila v 
muzikalu Mamna Mia v poljanskem narečju, 
upa, da bo dober zgled mladim.

Lidija Razložnik
Najbolj simpatični najstnici Gorenjevaščanki 
Hani Oblak bo izbor ostal v lepem spominu.
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Hermina Jelovčan in Janez Šturm prejemnika priznanja Gorenjske turistične zveze
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vrh, ki je vse poti zasnoval in organiziral, jih pa 
tudi redno vzdržuje. Vedno skrbi, da so lepo pre-
hodne, skrbno vzdrževane, urejene in markirane 
ob vsakem pohodu. Prav tako skrbi, da je vsak 
pohod malo drugačen in zanimiv za obiskovalce 
njihovih poti, da tudi redni obiskovalci ob poti 
vidijo kaj novega. 

Sicer pa je TD Stari vrh že prejemnik priznanja 
za splošno urejenost kraja, za urejenost domačij 
in napredek pri ohranjanju kulturne in stavbne 
dediščine, za adrenalinski park na Starem vrhu in 
za uspešne prireditve, ki  jih številni in prizadevni 
člani organizirajo med letom.

Mirjam Pavlič, Gorenjska turistična zveza

Janez Šturm ob prejemu priznanja 

Hermina Jelovčan (desno), ob njej predsednica 
Gorenjske turistične zveze Lucija Kavčič  
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Nekatere filme smo izkoristili kot ključ, s kate
rim smo se lotili ‘odklepanja’ oz. osvetlitve tematik, 
ki zdaj zaznamujejo naše življenje v Poljanski 
dolini in ki ga bodo še bolj določala v prihodnje. 
Povezovanje umetniških del in tem iz vsakdan-
jega življenja pomeni določen premik v delovanju 
našega društva, ko se polje kulturnega delovanja 
razširja na človeško kulturo v širšem pomenu – na 
druge oblike človeške dejavnosti in simbolične 
strukture, ki dajejo taki dejavnosti pomen. 

Mako Sajko: radoveden, predan, 
skromen, z visokimi humanimi cilji 

Prvi večer 17. novembra je bil namenjen pred-
stavitvi režiserja Maka Sajka in njegove zanimive 
življenjske zgodbe. Mladi režiser, nekdanji novi-
nar, televizijski voditelj, snemalec in producent 
Siniša Gačić je v pogovoru starejšega kolega 
spodbujal k obujanju zanimivosti iz njegovega 
pestrega življenja, čemur je sledila projekcija 
Gačićevega dokumentarnega filma Mako, ki ga je 
o Sajkovem življenju posnel leta 2013. Iz pogovo-
rov s Sajkom ter z ljudmi, ki so z njim sodelovali 
v času njegovega ukvarjanja s kinematografijo, se 
je razkrila zanimiva zgodba radovednega in pre-
danega človeka, skromnega in vendar z visokimi, 
humanimi cilji in konkretnimi dejanji. 

O izzivih sonaravnega življenja 
Drugi večer 24. novembra smo začeli s pred-

vajanjem Sajkovega dokumentarnega filma Strupi 
in okroglo mizo z naslovom Izzivi sonaravnega 
življenja in trajnostnega razvoja v Poljanski dolini. 
Sajko je bolj spodbujen z vizualnimi podobami 
vpliva tovarn na okolico kot iz nekega posebnega 
okoljevarstvenega zavedanja, posnel enkraten, 
pionirski film. Ozadje časa nastanka filma je orisal 
Marko Debeljak: dve leti pred nastankom je bila 
objavljena knjiga Rachel Carson – Silent Spring, 
ki pomeni začetek boja proti zlorabi pesticidov in 
spodbudo za nastanek ekološkega gibanja po eni 
strani, po drugi pa tudi spodbuda ustanavljanju 
državnih agencij, ki naj bi začele sistemsko skrbeti 
za preprečevanja onesnaževanja okolja. 

KD dr. Ivan Tavčar Poljane: Filmi Maka Sajka in naš čas

Pionirska filmska dela ključ za odklepanje  aktualnih tem
Trije zaporedni nedeljski večeri so v drugi polovici novembra v Kulturni dom 
Poljane prinesli cikel dogodkov, ki smo jih poimenovali Filmi Maka Sajka in 
naš čas. S predstavitvijo življenja in dela našega sokrajana smo mu izrazili 
zasluženo priznanje ter hkrati pokazali, kako so nekateri njegovi filmi aktualni 
tudi pol stoletja po prvi projekciji.

Sora primerna za kopanje, 
kmetijstvo intenzivnejše 

Na okrogli mizi je Kristina Kni
fic omenila dosežke pri izboljšanju 
kakovosti Poljanske Sore in pri-
tokov. Zadnjih nekaj let je Sora 
spet primerna za kopanje, saj so 
poleg izgradnje več čistilnih naprav 
in širitve kanalizacijskega omrežja 
nekateri nekdanji onesnaževalci 
prenehali delovati ali pa uvedli 
okolju bolj prijazne tehnologije. 
Pri občanih je odvoz gošče iz gre
znic v čistilno napravo v Gorenji 
vasi zmanjšal obremenitev okolja. 

Je pa v Sori zaznati povečane količine fosfatov, 
kar je povezano z gnojenjem kmetijskih površin. 
O vplivu kmetijstva na onesnaževanje okolja in 
onesnaževanja okolja na kmetijstvo je govoril 
Miran Naglič, ki je povedal, da negativnega vpliva 
gnojenja v Poljanski dolini ne moremo primerjati z 
vplivom gnojenja z umetnimi gnojili na ogromnih 
njivah Amerike ter da so danes kmetje prisiljeni 
v intenzivno kmetijstvo, kar pomeni povečano 
gnojenje in večkratno košnjo travnikov, ker sicer 
ne preživijo na trgu. Prepričan je, da je ekološko 
kmetovanje možno, ampak pod pogojem, da kmetje 
pridelajo in neposredno prodajo kupcem čim več 
končnih izdelkov. Kmetje poleg pridelave hrane 
skrbijo tudi za ohranjanje kulturne krajine, ki bi jo 
sicer narava ponovno spremenila v gozd. 

Degradacija okolja z javno razsvetljavo 
Aleš Šubic je spregovoril o svetlobnem 

onesnaževanju okolja in degradaciji krajine na 
podeželju s prekomernim nameščanjem svetilk 
javne razsvetljave, ki s svojo velikostjo, številom 
in načinom delovanja negativno vplivajo na živa 
bitja, z estetskega vidika pa spreminjajo podobo 
okolja v nekaj, kar ni skladno s tistim, kar je del 
lokalnega življenja. V imenu navideznega napredka 
in varnosti se zaradi neinformiranosti, ignoriranja 
in nenazadnje interesov nekaterih skupin dejansko 
uničuje najvrednejše, kar imamo – lepo, naravno 
okolje. V pogovor, ki ga je moderirala Darja Si-
lan, so se vključili tudi obiskovalci prireditve. 
Na koncu je bilo čutiti, da 
se lahko marsikdo marsikaj 
naredi: vsak posameznik s 
spremembo navad; občinski 
in državni organi s spre-
membo načina razmišljanja in 
posluhom za občane; podjetja 
z odgovornim ravnanjem do 
okolja, v katerem delujejo; 
vsi pa z iskanjem novih mo
delov delovanja, ki bodo npr. 
kmetom omogočali dostojno 
življenje, brez negativnih 

vplivov kmetijske dejavnosti na naravo, sinergijo 
med različnimi dejavnostmi na lokalni ravni ter 
izboljšanje kakovosti življenja in ohranitev lepega 
in zdravega okolja tudi zanamcem.

V gozdove se vračajo  
jelenjad in divje zveri  

Zaključno dejanje je bilo prvo decembrsko 
nedeljo s projekcijo filma Turnir pri Šumiku, 
v katerem Sajko predstavi nekaj trenutkov iz 
življenja črede jelenov na Pohorju. Prikazuje 
idilično življenje divjih živali, brez besed, z zvoki 
iz narave in glasbo, ki natančno odraža dogajanje 
filma. V uvodu okrogle mize, z naslovom Ali v 
Poljanski dolini poteka ponovna naturalizacija?, 
ki jo je tokrat mojstrsko vodila Damjana Peternelj, 
je Mako Sajko povedal, da snemanje ni bilo tako 
idilično: dva dneva je filmska ekipa brez uspeha 
iskala jelene po Pohorju, nato so jih z ukano 
privabili na jaso, na kateri so posneti prizori; poleg 
tega je samo snemanje postalo nevarno, ko se je 
jelen z rogovi lotil režiserja in snemalca. Kontrast 
med idiličnimi podobami v filmu in konkretno 
situacijo na terenu je predstavljal dobro izhodišče 
za pogovor o sobivanju divjih zveri in človeka na 
območju Poljanske doline in širše.

Marko Debeljak je pojasnil pomen angleške 
besede ‘rewilding’, ki predpostavlja,  da se naravi 
prepusti ali pomaga, da se nek porušeni eko sistem 
ponovno vzpostavi tako, da npr. neka izumrla ali 
iztrebljena vrsta ponovno zaživi v okolju, iz kat-
erega je izginila. Kot primer je Debeljak navedel 
prav jelenjad, ki je po spremembah lovskih pravic 
v sredini devetnajstega stoletja zaradi masovnega 
lova izginila na območju današnje Slovenije. 
Populacijo so nekajkrat oživljali s preselitvijo 
čred od drugod. 

Sely De Brea Šubic je predstavila, kako se 
je spremenila vloga lovcev pri upravljanju z 
divjadjo in zvermi po sprejetju novega Zakona o 
divjadi in lovstvu, ki jim je prepustil le funkcijo 
izobraževanja in obveznost poročanja. Omenila 
je, da je bil volk prisoten na Poljanskem še v 
šestdesetih letih – leta 1956 so lovci celo orga-
nizirali lov na volka na Gabrški Gori. 

Opozorila je, da je odstrel v skladu s predpisa-
nimi pogoji praktično zelo zahtevna naloga, ker je v 
krdelu težko razločiti žival, določeno za odstrel.

Hubert Potočnik je povedal, da so pogoji v 
okolju ugodni za obstoj še večje populacije volka, 
ampak da je družbena sprejemljivost na Sloven-
skem nizka zaradi povečanega števila škod, ki jih 

Siniša Gačić (levo) in Mako Sajko

Na okrogli mizi o izzivih sonaravnega življenja in trajnostnega razvoja.
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Gre za izjemno redko najdbo, saj so v 
Sloveniji najdeni le štirje meteoriti. Poleg 
javorskega še meteoriti iz Avč, z Jesenic in 
Jezerskega.  

Ta košček vesolja, ki je pred mnogimi leti 
priletel v naše lepe kraje pod Starim vrhom, si je 
seveda zaslužil, da so se ga spomnili na srečanju 
tistih, ki so bili zaslužni, da je meteorit Javorje, 
kot so ga poimenovali, dobil mesto v svetovnem 
registru meteoritov in ima svoj certifikat, v 
katerem so vpisani vsi njegovi uradni podatki 
(kraj najdbe, sestava, zgodovina, uvrstitev, 
klasifikacija in reference). 

Povabilu se je odzval Andraž Sodja, pred-
stavnik Društva za razvoj turizma Jesenice 
in član Društva Meteorita, ki je skrbnik in 
organizator vseh dogodkov na Jesenicah, ki 
so povezani z meteoritom. Pogrešali so pred-
stavnike občine Gorenja vas  Poljane in Zavoda 
Poljanska dolina. 

Kljub manjši skupinici pa je bilo druženje 
prijetno in poučno. Pavel Florjančič, priznani 
geolog in zgodovinar, je zbranim podal kar 
nekaj zanimivih podatkov. Veliko pa je o mete-
oritu Jesenice in tudi nekaj o zgodovini zgornje 
Gorenjske, povedal Andraž Sodja. Skupini so se 
pridružile tudi učiteljice Podružnične šole Ja-
vorje in skupaj z domačini pospremile goste po 
Meteoritkovi poti, ki so jo pred leti vzpostavili 
učenci. Pot so pričeli v nasprotni smeri in prvi 
postanek je bil na najvišji točki pri knjižnici na 
prostem, ki so jo uredili učenci.  

Najdišče lepo urejeno 
Pot so nadaljevali mimo Barbarčeve hiše, 

kjer je bil rojen duhovnik, pesnik, pisatelj, 
časnikar, misijonar in dobrotnik Luka Jeran, 
čigar dvestoletnico rojstva so praznovali lani, 
in nadaljevali do najdišča meteorita. To je 

Javorje

Praznovali deseto obletnico najdbe meteorita
5. novembra je minilo deset let od dneva, ko sta Mirko Štibelj in strojnik Miha Buh 
zaključevala dnevno delo na izkopu za gozdno pot v gozdu nedaleč od Javorij.  
Lastnik zemljišča Mirko Štibelj je v brežini na novo izkopane poti opazil malo 
drugačno gmoto, ki jo je odnesel domov. Tako se je pred desetimi leti pričela 
znana zgodba o meteoritu v Javorjah.

lepo urejeno, označeno z informativno tablo 
in ploščo, na kateri sta vklesana datum najdbe 
in ime najditelja. Zraven je postavljena miza s 
stoli, ki jih večkrat uporabijo sprehajalci, saj je 
pot kar pogosto obiskana.  

Na koncu je sledil še ogled javorskega 
meteorita na domu najditelja Mirka Štiblja in  
replike, ki jo je bilo mogoče tudi dvigniti, saj 
je težek enako kot pravi meteorit. Druženje se 
je zaključilo ob prijetnem pogovoru v Gostilni 
Blegoš.

V Sloveniji so štirje kraji, ki jih druži takšna 
‘vesoljska’ najdba, in morda je bilo zasejano 
seme,  kot se je izrazil Sodja, da se bodo uspeli 
povezati in vzpostaviti sodelovanje in druženje, 
ki lahko vsakemu kraju prinese kaj dobrega pri 
njegovi prepoznavnosti in gradnji edinstvene 
turistične podobe. 

Hermina Jelovčan

Najdišče meteorita v Javorjah je zgledno urejeno.
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Pionirska filmska dela ključ za odklepanje  aktualnih tem
povzročajo rejcem drobnice. Sistem upravljanja 
populacije volkov je bil nekaj let nazaj prepoznan 
kot zgleden na evropskem nivoju, v zadnjih nekaj 
letih zaradi administrativnih zapletov in posega 
politike v upravljanje populacije volka ne deluje us-
trezno in sploh ni več rednega letnega odvzema. 

Iskanje rešitev skozi  
strpen in argumentiran pogovor 

Rok Černe je prisotne seznanil z najnovejšim 
stanjem števila volkov v Sloveniji: teh je od 109 
do 127. Poudaril je pomen preventivnih ukre-
pov (električne mreže, ovčarski psi, pastirji) 
in prilagoditev teh ukrepov situaciji vsakega 
rejca. Vloga Zavoda za gozdove, v katerem 
je zaposlen, pri upravljanju volka je v tem, 
da pripravlja strokovna mnenja, ki so podlaga 
odločitvam Ministrstva za okolje in prostor. 
Izredne odločbe o odvzemu volkov v naravi vidi 
kot začasni ukrep in si želi povratek na režim 
upravljanja, ki je veljal nekaj let nazaj.

Milan Čadež je izpostavil veliko škodo, ki so 
jo utrpeli tudi rejci drobnice iz naše občine, svoje 
prizadevanje za varstvo krajanov in šolskih otrok 
ter počasno odzivanje ministrstev pri urejanju 
razmer. Čeprav ima rad živali, ne vidi potrebe, 
da bi v naši okolici prebival tudi volk. Komisija 
pri direktoratu za okolje, ki pripravlja novo 
strategijo upravljanja volka, pri kateri sodeluje, 
se je sestala dvakrat in ni še videti, da bo kmalu 
pripravila kakšna uporabna izhodišča.

Gostje so ugotovili, da je kljub povečanemu 
številu volkov (pa tudi drugih divjih zveri, npr. 
medvedov, ki jih je trenutno že več kot 1.000, in 
šakalov, ki jih je več kot 500) sobivanje človeka 
in volka možno (sploh z vidika ekološke sprejem-
ljivosti, družbena sprejemljivost je večji problem). 
Po mnenju stroke je prejšnji način upravljanja z 
volkom, ki predvideva redni odvzem določenega 
števila dolgoročno, pravi način urejanja prob-
lematike. Upoštevati je potrebno interese rejcev, 
jim z ustreznimi ukrepi pomagati, da se zmanjša 
možnost ponovnih napadov ter zagotoviti ustrezne 
odškodnine. Nerazumljiv je počasen odziv države 
in ravnanje dveh okoljevarstvenih organizacij, ki s 
formalnimi zapleti (morda tudi nehote) ustvarjajo 
izredne razmere. 

Organizatorji menimo, da smo našega sokra-
jana primerno počastili. Namen okroglih miz je 
bil seznaniti javnost z dejstvi, ki so pomembna 
za ureditev stanja na dveh aktualnih področjih. 
Glede na izjemno strokovnost udeležencev okro-
glih miz, pogovor na zavidljivi ravni, dobro obis-
kanost dogodkov in vključevanje obiskovalcev v 
pogovor ocenjujemo, da smo namen dosegli. 

Obstajajo sicer še naprej različni pogledi in 
mnenja, še bodo potrebni čas in prizadevanja, da 
se oblikujejo za vse sprejemljive rešitve. Ampak 
do njih lahko pridemo le na način, kot smo mu 
bili priča na obeh okroglih mizah: v mirnem 
pogovoru in sprejemanju argumentov nasprotne 
strani – za optimalno rešitev bodo morali biti vsi 
slišani in se vsi nečemu odpovedati. Zmaga bo 
v tem, da bodo vsi delno zadovoljni in da ne bo 
‘zmagovalec’ samo eden.

Goran Šušnjar
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Sanja Lončar nas je na predavanju seznanila 
s podatkom, da je v zadnjih desetih letih uporaba 
protibolečinskih sredstev narasla za več kot 
50 odstotkov. Med desetimi najbolj pogosto 
predpisanimi zdravili v letu 2016 je kar pet 
protibolečinskih zdravil. Ali je zato naše življenje 
res lažje? Žal ne. Kmalu se znajdemo v še večjih 
težavah, ker nam močne učinkovine poškodujejo 
želodec, jetra in ledvica. Obstaja pa drugačna, 

Iz naših knjižnic

V novo leto z novim odpiralnim časom v Gorenji vasi
V sklopu Četrtkovih večerov v knjižnici smo sredi novembra skupaj z zavodom 
O in VGC Gorenjske gostili Sanjo Lončar. Polna dvorana obiskovalcev je pris-
luhnila predavanju z naslovom Naravne rešitve za bolečine.
Z novim letom nas čaka nov obratovalni čas, vabljeni tudi na literarni večer z 
Bronjo Žakelj. 

manj tvegana rešitev. Naravne rešitve, ki so po 
krivici odrinjene na stran, zmorejo veliko več, 
kot si predstavljamo. Ali ste vedeli: 

• da sta arnika in lovor po svojih protibole
činskih močeh primerljiva z nesteroidnimi 
antirevmatiki?

• da kakovostni gabezovi pripravki v 
šte vil nih kliničnih študijah dokazujejo, da 
so močnejši od protibolečinskih mazil, ki 

Sanja Lončar je predavala o naravnih rešitvah za bolečine. 

vsebujejo učinkovino diklofenak (Voltaren, 
Naklofen …)?

• da vrbova skorja deluje sicer malo 
počasneje, vendar doseže enake učinke kot 
sintezna acetilsalicilna kislina, pri tem pa je 
veliko nežnejša od želodca?

• da šentjanževka odlično pomaga pri vnetih 
živcih, kot je ishiadični?

Gretje, masaža, pravilna prehrana, vključno 
z zadostnim hidriranjem, nam prav tako lahko 
močno olajšajo bolečino. Veliko učinkovitih 
rešitev imamo pri roki, le znati jih moramo 
uporabiti. Bolečino nam pomagajo zmanjševati 
tudi nam lastni hormoni sreče. S svojo pozitivno 
naravnanostjo bomo občutili manj bolečin, 
z nekaj naravnimi rešitvami pa bomo mnoge 
bolečine omilili in odpravili. 

 
Novost

Z novim letom bo Krajevna knjižnica 
Gorenja vas odprta dve uri tedensko več. V 
naše prostore vas vabimo: ob ponedeljkih od 
10.00 do 17.00, ter ob torkih on četrtkih od  
12.30 do 19.00.

Napovedujemo
V goste prihaja Bronja Žakelj, avtorica kn-

jige Belo se pere na devetdeset. Avtobiografski 
roman je predvsem pripoved o odraščanju, 
soočanju z izgubo in boleznijo, pripoved o 
udomačevanju strahu in o vsem tistem, česar 
nočemo videti, dokler s tem nismo neizbežno 
soočeni. Literarni večer, ki bo v četrtek, 30. 
januarja 2020, ob 19. uri, v mali dvorani Sokol-
skega doma, bo vodila Damjana Peternelj. 

Krajevna knjižnica Gorenja vas
JANUAR 2020
• ponedeljek, 6. 1., ob 17.00
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje
PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Bernarda BUH
• ponedeljek, 13. 1., ob 17.00
Za otroke od 6. leta dalje
BEREMO Z NASMEHOM S PSIČKO ITO  
(OBVEZNE predhodne prijave – 10 mest) 
Zala ŠPEGU, Ambasadorji nasmeha
• torek, 14. 1. in 28. 1., od 9.00 do 11.00
Brezplačna delavnica za odrasle
AEROBIKA MOŽGANOV
Petra ČELIK, VGC Gorenjske, Zavod O
• ponedeljek, 20. 1., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
DVA SNEŽAKA
Saša AMBROŽIČ
• ponedeljek, 27. 1., ob 17.00
Gibalnopravljična urica
PRAVLJIČNA JOGA ZA OTROKE
Tina MATANOVIČ
• četrtek, 31. 1., ob 19.00    
Mala dvorana Sokolskega doma
Četrtkov večer s knjižnico – literarni večer

BELO SE PERE NA DEVETDESET
Bronja Žakelj
.
FEBRUAR 2020
• ponedeljek, 3. 2., ob 17.00
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje
PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Bernarda BUH
• torek, 4. 2., ob 18.00   
Odprtje likovne razstave
KUD Trata  Gorenja vas
(Naslov razstave bo objavljen naknadno.)

Krajevna knjižnica Poljane
JANUAR 2020
• petek, 10. 1., ob 17.00
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje
PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Romana HAFNAR

• petek, 17. 1., ob 17.00
BEREMO Z NASMEHOM S PSIČKO HARO
(OBVEZNE predhodne prijave – 10 mest)   
Teja HRIBAR, Ambasadorji nasmeha 

• petek, 24. 1., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke

DVA SNEŽAKA
Saša AMBROŽIČ
• petek, 31. 1., ob 17.00
Ustvarjalnoigralna urica
IGRAJMO SE IN ZABAVAJMO
Bernarda BUH

FEBRUAR 2020
• petek, 7. 2., ob 17.00
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje
PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Romana HAFNAR
Izposojevalna enota Sovodenj
• petek, 10. 1., ob 17.00
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje
ZABAVAJMO SE V SVETU PRAVLJIC
Eva ŠTURM
• petek, 24. 1., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
DVA SNEŽAKA
Eva ŠTURM

FEBRUAR 2020
• petek, 7. 2., ob 17.00
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje
ZABAVAJMO SE V SVETU PRAVLJIC
Eva ŠTURM

Prireditve za otroke in odrasle
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Kam decembra in januarja? 

Vsak mesec se pri Marjeti Kavčič pri 
Tešnaku na Hotavljah srečujejo kvačkarice, 
ki jih druži veselje do ročnih del. Izdelu-
jejo kape, torbice, šale, copate ... Tematike 
druženj so raznolike in vedno povezane tudi s 
kulinaričnimi razvajanji. Kvačkajo pod budnim 
očesom nadvse potrpežljive učiteljice Jane 
Šuligoj, ki je prava mojstrica. Obenem pa še 
odlična kuharica; dobrotam izpod njenih in 
Marjetinih rok se menda ne da upreti. 

V novembru je bil eden od večerov 
prav poseben. Na željo Marjete so 
kvačkale pisane odeje iz ‘babičinih’ 
kvadratkov. Odzvalo se je 25 deklet in 
žena in pod pridnimi rokami spretnih 
kvačkarskih mojstric je nastalo 147 
kvadratkov. Poleg kvačkarskih nasvetov 
so si kvačkarice med seboj podelile 
tudi raznovrstne druge izkušnje: od 
kuharskih receptov, nasvetov za zdravo 
življenje do poezije. Poleg naštetega 
in dobre volje jih je s končnimi izdelki, 
kvačkanimi kvadratki, povezala še 
odeja prijateljstva. Pa ne le ena, kvadrati 
pridno čakajo, da jih vnovično snidenje 
kvačkaric združi v še več takih, ki bodo 
grele s prijateljstvom.                     P. N.

Pri Tešnaku na Hotavljah se vsak mesec srečujejo 
kvačkarice. Nazadnje so izdelovale odejo prijateljstva.

• 26. december ob 19. uri: Leskovica ima talent 2019, družabno-zabavni dogodek. Dod. inf.: tomaz-
trcek9@gmail.com, anze.celik@gmail.com, https://www.facebook.com/events/2374643739532012/.
• 2. januar ob 9. uri: Tradicionalni novoletni rekreativni pohod na Bevkov vrh. Startnine ni, 
pohod je ob vsakem vremenu. Zbirno mesto: Gasilski dom Sovodenj. Organizira: PD Sovodenj. 
Dod. inf.: Viktor Kržišnik, tel. št. 041/650938.
• 4. januar ob 10. uri: Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem vrhu. Organizira: Zavod 
Poljanska dolina. Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. Cena vodenja: 5 
evrov. Dod. inf. Zavod Poljanska dolina, tel. št. 04/5183111.
• 4. januar ob 21. uri: Rock'n Nov Lit 15. Organizira: KUD Sovodenj. Dod. inf.: Benjamin 
Jeram, kudsovodenj@gmail.com.
• 9. januar 2020 od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v bivši 
knjižnici v Blatih. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 21. januar 2020 ob 16.30: Literarna urica z Mileno Miklavčič in njenimi zgodbami iz knjige 
Ogenj, rit in kače niso za igrače. Mala dvorana Sokolskega doma. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 23. januar ob 16.30: Oh, ti odnosi! S smehom v novo leto! Predavanje dr. Sanele Banovič, 
mala dvorana Sokolskega doma Gorenja vas. Organizira: RKS KO Gorenja vas.
• Vsako sredo v mesecu od 16. do 18. ure: Otroška delavnica v Šubičevi hiši s francosko pros-
tovoljko Manon. Otroci do 5. leta se lahko udeležijo delavnic samo v spremstvu staršev. Dod. 
inf.: Zavod Poljanska dolina, tel. št. 04/5183111. 

Nakvačkale odejo prijateljstva
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Otroci se bodo lahko januarja razgibali na 
Pravljični jogi. Joga je starodavna indijska veda, 
ki združuje telo in duha, hkrati pa izhaja iz nara-
vnih gibov, ki so najmlajšim zelo blizu. Sodobni 
način življenja tudi otrokom vse bolj omejuje 
gibalno svobodo, gibanje pa je za njihov telesni 
in duševni razvoj nujno. S Tino Matanovič bomo 
vstopili v joga zgodbice s številnimi junaki, kjer 
bo vsakdo lahko zviti krokodil, reaktivno letalo, 
junaški lev … Pri tem pa se bomo še pošteno 
razmigali. Zaželeno je, da otroci s sabo prinesejo 
ležalne podlage (armafleks).

Vse dejavnosti so brezplačne in članstvo 
v knjižnici ni pogoj za udeležbo. Pridružite 
se nam tudi v letu 2020!

Knjižničarki Bernarda in Romana

Med decembrskimi prazniki bodo v cerkvi sv. 
Križa znova postavili na ogled jaslice s Šubičevimi 
figurami, ki so bile cerkvi podarjene leta 1859. 
Podlago za stranski oltar je leta 1823 narisal 
Šubičev učenec Anton Jebačin iz Ljubljane. Na 
ogled bodo znova tudi polihromirane jaslice iz leta 
1947, delo Wolfganga Koglerja iz Pleterij. Za post-
avitev poskrbi Marjan Arnolj. Vsako leto se nam 
pridružijo novi jasličarji, kar nakazuje, da je izde-
lovanje jaslic velik dar in izziv za posameznike. 
Jaslicam vsako leto dodam posebno tematiko: 
tako smo leta 2016 razstavljali jaslice od Greccija 

do Poljan, leta 2017 miniaturne jaslice iz zasebne 
zbirke, preteklo leto pa panjske končnice.

Letos bo svoje jaslice na ogled postavilo več 
kot 20 jasličarjev z lepim številom primerkov. 
Poleg bodo na ogled replike originalnih božičnih 
razglednic Maksima Gasparija iz zasebne zbirke 
ter Božična prošnja skupine ILO iz Ceste pri 
Ajdovščini. V kolikor ima kdo doma posebne 
jaslice, ki bi jih želel pokazati širši javnosti, je lepo 
povabljen, da to stori. Prav tako bom vesel vsake-
ga, ki mu priprava in postavljanje jaslic predstav-
ljata veselje ali izziv. Odprtje razstave z božičnico 

in programom bo v četrtek, 26. decembra, ob 15. 
uri. Jaslice bodo na ogled še 28. in 29. decembra 
ter 1., 2., 4. in 5. januarja 2020 med 14. in 16. uro. 
V cerkvi sv. Križa bo sveta maša 1. januarja ob 15. 
uri. Za najavljene skupine je ogled jaslic možen tudi 
izven navedenih terminov. Dodatne informacije so 
na voljo na telefonski številki 031/500-309. 

Toplo povabljeni k sv. Križu! Naj na tem mestu 
dodam svoje voščilo: iz vsega srca vam želim vse 
dobro, predvsem pa zdravja, sreče in srčnega miru 
v letu 2020. Naj nam Marija in Božje dete izprosita 
pri Bogu naše srčne želje!                Štefan Inglič

Povabilo k sv. Križu na ogled jaslic

ODPIRALNI ČAS MED PRAZNIKI
Krajevna knjižnica Gorenja vas

TOREK, 24. 12. 2019  ZAPRTO!
TOREK, 31. 12. 2019  ZAPRTO!

Ostale dni bodo enote v občini odprte 
po ustaljenem urniku!

VOŠČILO
ŽELIMO VAM 12 MESECEV BREZ SKRBI,

52 NEDELJ SREČE,
366 DNI BREZ BOLEZNI IN

8784 UR ZABAVE OB PREBIRANJU
ZANIMIVIH KNJIG.

 

Vesele božične praznike in srečno v letu 2020!
Kolektiv knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka

ČETRTKOV VEČER S KNJIŽNICO – LITERARNI VEČER

BELO SE PERE 
NA DEVETDESET

Bronja Žakelj 

Mala dvorana 
Sokolskega doma

četrtek, 
30. januarja 2020, 

ob 19. uri
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Rupnikova linija v letu 2019

Zaščitili eksponate v utrdbi na Golem vrhu
Člani Komisije za ohranitev Rupnikove linije so se letos posvetili predvsem 
zaščiti muzejskih eksponatov v utrdbi na Golem vrhu. Deloma je že urejen tudi 
bunker na vstopni točke krajše tematske poti v Gorenji vasi. 

Že leta 2012 je bila ustanovljena komisija, ki 
skrbi za ohranitev zgodovinskokulturne dediščine 
na našem območju. Člani komisije so: prof. dr. 
Dušan Nečak, Boris Žnidarčič, Damjana Peternelj, 
Matjaž Šifrar, Janez Ržek, Bojan Šturm, mag. 
Zvezdan Markovič in Marjeta Šifrar. 

Letos smo se posvetili predvsem zaščiti in 
ohranitvi eksponatov, ki so na ogled v utrdbi na 
Golem vrhu, na lesenih predmetih v utrdbi se je 
namreč razvila gliva. Relativna zračna vlažnost, 
obilica tekoče vode in temperatura zagotavljajo 
ustrezne pogoje za rast lesenih gliv. Za ogled in 
mnenje smo zaprosili strokovnjake Biotehniške 
fakultete. Njihov predlog je bil, da je vse lesene 
predmete potrebno odstraniti iz utrdbe, če jih 
želimo ohraniti. Eksponate je nujno ustrezno 
sanirati in jih shraniti v hladen, suh prostor.

Člani komisije so si v septembru natančno 
pogledali razmere v bunkerju in se dogov-
orili o nadaljnjem poteku odstranitve, zaščite 
in hrambe predmetov.

Hitro je stekla akcija in nekaj članov komisije 
se je pri bunkerju zbralo že konec septembra.  Da 
s čevlji ne bi še bolj prenašali spor, so se dogovo
rili, da je treba najprej očistiti in zamenjati lesene 
pokrove v tleh glavnega hodnika. 

Poleg nekaterih članov komisije so sode-
lovali tudi drugi, ki jim je mar ohranitev naše 
dediščine. Ves okuženi les so iz bunkerja odstra-
nili. Betonske pokrove so po meri razžagali in 
z njimi pokrili jaške, ki so bili do sedaj pokriti 
z lesom. Uredili so odvodnjavanje po hodnikih. 
Betonske plošče so podložili tudi pod mize 
in klopi pred vhodom bunkerja, da ne stojijo 
neposredno na zemlji. 

V stranskih prostorih, kjer so bili odtočni 
kanali za umivalnice pokriti z lesom, so les 
odstranili ter dostop do kanalov omejili s 
pocinkano verigo. Z verigo so zamenjali tudi 
obstoječe omejevalne vrvi. 

Ugotovili so, da balinišče v bunkerju ni več 
v najboljšem stanju, zato so pripeljali nov pesek 
za balinišče, uredili odvodnjavanje na njem, 
nato pa vse skupaj še dobro utrdili.

Na sestanku komisije je bilo tudi dogovorjeno, 
da se uredi bunker na vstopni točki tematske poti 

Bila je prvorojenka mame Francke, Šupcove 
s Hotavelj, in očeta Franca, Kosmačevega 
s Srednjega Brda, kjer sta kupila zapuščeno 
kmetijo pr’ Teminc in si ustvarila družino, v 
kateri so se rodili še Rezka, Ančka, Francelj, 
Pavla, Milka in Marija. Šolo je Francka skoraj 
pet let obiskovala v Gorenji vasi. »To je bila 
‘hribovska’ šola, ki je potekala dopoldan trikrat 
tedensko,« se spominja. Leta 1939 je mama 
zbolela in je bila nepokretna dva meseca v 
bolnici. »Zahvaljujoč daljnemu sorodniku, 
zdravniku v Ljubljani, smo iz Nemčije dobili 

Naši 90-letniki: Francka Stanonik

»Vse, kar se je zgodilo, sem vzela za dobro«
Francka Stanonik, po domače Gričarjeva mama iz Volake, je 15. oktobra do-
polnila 90 let. Domači so ji ob osebnem prazniku izpolnili željo in jo peljali 
na Brezje. A so jo presenetili in se tja odpravili z avtobusom, na katerem so se 
zbrali vsi bližnji, skupaj jih je bilo približno 30.

primerno zdravilo. Potrebnih je bilo trideset 
injekcij, da je mama spet postala pokretna!«

S sestro peljali hrano partizanom v 
Podpleče

»Spomnim se zime leta 1943, ko je k nam 
prišel mlad partizan z listkom, na katerem je 
imel napisano, koliko krompirja in žita moramo 
dati. Šel je po vseh hišah, nato smo hrano peljali 
z dveh kmetij.« S sestro Ančko sta vola vpregli 
v sanke, nanj naložili pridelke ter se odpravili 
v Podpleče h Kumru. »Mama ni dovolila, da bi 
šla sama na pot, zato me je spremljala Ančka. 
Močno je snežilo, snega je bilo do kolen!« Ob 
štirih so krenili s Srednjega Brda in v Podpleče 
prišli ob devetih zvečer. Tam so dobili večerjo in 
prenočišče. »Zjutraj smo se odločili, da gremo 
kljub vremenu domov. Da ne omenjam, kako 
slabo smo bili obuti in kako nas je zeblo.«

Z možem sta ves čas delala
Z možem Poldetom sta bila sošolca, tudi 

kasneje so se njune poti križale. »Ko je prišel 
od vojakov, je začel bolj resno razmišljati, da 
bo moral prevzeti domačo kmetijo, in tako sva 
se leta 1955 poročila.« Civilna in cerkvena 
poroka je bila v Gorenji vasi, kamor ju je z 
zapravljivčkom peljal Šinkovcov Francelj s 

Hotavelj. Ohcet je bila na Franckinem domu. 
Ko se je preselila h Gričarju, so bili v hiši štirje 
moški, poleg moža še oče in dva brata ter mama 
in sestra. »Po vojski so bile zelo slabe razmere, 
povsod je bila revščina. Vse je bilo dotra-
jano, obnavljalo se ni.« Spominja se, kako sta 
morala z možem najprej napeljati vodo v hišo 
in popraviti kotliček, da je imela toplo vodo za 
otroke. Ves čas sta delala in vsa sredstva vložila 
v obnovo hiše in hleva. »Delala sem vedno rada, 
pa saj sem tudi morala!« se zasmeji.

Rada se druži s sosedami
V zakonu so se jima rodili štirje otroci: 

Drago, Zvonka, Anica in Janez. Polde se je 
zaposlil leta 1967 v bližjem Marmorju. »Ko je 
šel v službo, otroci pa v šolo, sem bila na kmetiji 
sama za vse.« Danes je vdova že 20 let. Čas si 
krajša s klekljanjem in z branjem. »Rada berem 
avtobiografije. Letos sem prebrala tri in prav 
vsaka je name naredila poseben vtis.« Včasih 
se je udeleževala izletov, ki so jih organizirali 
kmečke žene in društvo upokojencev, zdaj pa 
se rada druži s sosedami in se udeležuje srečanj 
s Frkljami. Vesela je prav vsakega obiska. Ima 
deset vnukov in dva pravnuka. »Otroci so dobri 
z menoj, če potrebujem kaj, mi pomagajo.« 
Zdravje ji dobro služi, le hodi nekoliko težje. 
»Nikoli nisem nikogar sovražila ali gojila 
kakšnih zamer, tudi sekirala se nisem za nič 
ali da bi se za kaj posebno gnala. Vse, kar se je 
zgodilo, sem vzela za dobro! Dokler bom živa, 
si želim le zdravja.«

Lidija Razložnik

Francka si želi le, da bi ji zdravje še dolgo 
služilo.
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Gregorij Pustovrh

Eden izmed zadnjih čevljarjev na Poljanskem
Čevljarstva se kot domače obrti danes radi spominjamo, ni pa več veliko 
rokodelcev, ki bi znali čevljariti. Na Škofjeloškem so imeli v preteklosti svoj 
čevljarski ceh, kasneje so nastale posamezne čevljarske delavnice, nato zadruge, 
ki so bile podlaga za nastanek Tovarne čevljev Žiri. Leta 1951 je bila tovarna 
preimenovana v Alpino. Del njene in poljanske čevljarske zgodbe je čevljar 
Gregorij Pustovrh iz Gorenje vasi. 

Rodil se je leta 1935 v Zakobiljku staršema 
dninarjema, ki premoženja, razen hiše, nista 
imela. Med vojno je bil starejši Gregorijev brat 
prisilno mobiliziran v nemško vojsko, oče pa je 
bil partizan v Prešernovi brigadi. Padel je kot 
borec in mama je zato v Apaški dolini dobila 
posestvo. Leta 1946 so se iz Zakobiljka preselili 
na novo domačijo, ki so jo stežka obdelovali, 
časa za šolanje ni bilo.  

Čevljar po spletu okoliščin 
Leta 1948 je v veljavo prišel novi zakon, ki 

ni dovoljeval lastništva dveh domačij. Kmetijo 
na Štajerskem so zapustili in se vrnili v Poljan-
sko dolino. Zaradi pomanjkanja so otroci hodili 
delat v kmetijsko zadrugo Mladi vrh. Pri 14 
letih je Gregorija njegov stric iz Kranja, ki je 
bil vzdrževalec v Savi, hotel vzeti k sebi, da bi 
se izučil za mehanika. Ta poklic ga je namreč 
zelo veselil. Na šoli za mehanike v Kranju pa 
je bil pogoj, da mora imeti kandidat za sprejem 
v šolo opravljene štiri razrede osnovne šole, 
česar pa Gregorij ni imel. Zaradi vseh selitev, 
vojnega časa in pomoči na kmetijah ni mogel 
redno obisko vati pouka. Iz Kranja se je zato vrnil 
domov in v enem letu mu je uspelo končati četrti 
razred. Pravilnik za sprejem v šolo za mehanike 
se je v tem času spremenil in kar naenkrat bi 
potreboval še dva dodatna razreda. Tako je pričel 
delati v tovarni športnih čevljev v Žireh, ki je s 
štirimi razredi v uk sprejemala nove kandidate. 

Skupaj s še dvema sošolcema so se po uspešno 
opravljenih sprejemnih izpitih po treh letih v In-
dustrijski čevljarski šoli Žiri izučili za čevljarje. 
Ko pa bi s svojo polnoletnostjo lahko začel redno 
delo, je nastopila čevljarska kriza. Po sili razmer 
sta s sošolcem odšla na delo v Železarno Jesen-
ice. Po sedmih tednih se je Gregorij vrnil domov 
in začel ponovno delati v kmetijski zadrugi Mladi 
vrh, vse do konca krize leta 1954. Sledilo je leto 
dni dela v Alpini v Žireh, nato je z dvajsetimi 
leti odšel na služenje vojaškega roka v Zagreb. 
Čez dve leti se je vrnil domov in do leta 1960 
delal v Alpini. 

Iz žirovske Alpine  
k čevljarju Martinu Klemenčiču  

Ko se je poročil z ženo Francko z Volče, 
je zaradi bližine zamenjal službo. Oba sta se 
zaposlila pri obrtniku Martinu Klemenčiču v 
njegovi čevljarski delavnici Čevljar v Gorenji 
vasi. Kupila sta parcelo v Gorenji vasi in začela 
graditi hišo, v katero sta se vselila leta 1968. 

V Alpini je začelo primanjkovati prešivalk, 
delavk, ki so izdelovale zgornje dele za čevlje. 
Žena Francka  se je zato izšolala za prešivalko 
zgornjih delov. Leta 1964 se je delavnica 
Čevljar v Gorenji vasi združila z Alpino, kjer 
je Gregorij delal do upokojitve. Svoje šolanje 
je izpopolnil na srednji tehnični čevljarski šoli 
v Kranju. Za 30 let dela v Alpini je prejel zlato 
medaljo delavskega sveta Alpine. 

Zadnja leta v službi je bil Gregorij vodja 
Alpininega obrata v Gorenji vasi. V tem času 
se mu je pripetila nezgoda. Ko je hotel vzeti iz 
zaboja nekaj čevljev za popravilo, je jermen za 
cerado, ki ga je potegnil, popustil. Pri padcu si 
je zlomil obe zapestji. To je bil nepričakovan 
konec njegove kariere, saj se je po okrevanju, ki 
je trajalo pol leta, lahko predčasno upokojil.

Še vedno ustvarja  
v svoji domači delavnici 

Gregorij je že leta 1980 od krajevne skup-
nosti v Gorenji vasi kupil čevljarsko delavnico 
Martina Klemenčiča, vključno z orodjem, 
kopiti in strojem. Pavel Kokalj, ki je v njej 
popravljal čevlje, je namreč takrat preminil. 
Ob redni zaposlitvi časa za lastno delavnico 
ni bilo. Različne vrste čevljev in pasove je 
ljubiteljsko začel izdelovati in popravljati šele 
ob upokojitvi. Spoštuje in uporablja usnje, ki se 
mu zdi najbolj zdrav material za obutev.

Zdaj največ popravlja usnjene čevlje žensk, 
ki se jim v zrelih letih zaradi spremembe stopal 
obnosijo. Za spodnji material uporabja podplatno 
usnje in gumo, za popravilo petk pri salonarjih 
pa uporablja ‘štifte’. Za normalne pete mora biti 
guma trša. Za šolarje popravi kakšno šolsko torbo, 
zadrge, bunde, šiva pa tudi gozdarske hlače. V 
delavnici mora imeti vedno pri roki: ‘klinčarja’, 
kladivo in nož. Nepogrešljiva je tudi stiskalnica, 
da se čevelj, ki ga namaže z lepilom, v njej trdno 
zlepi. Dela ljubiteljsko, včasih več, včasih manj, 
vesel pa je, ker delo nikoli ni enolično.

Maja Čadež

Gregorij Pustovrh – eden zadnjih nosilcev tradicije nekdanjega gorenjevaškega Čevljarja, ki še 
dandanes popravi marsikateri par čevljev.
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pri pokopališču v Gorenji vasi. Želimo ga urediti 
tako, da bi bil videti kot takrat, ko je bil zgrajen. V 
novembru so stekla dela: najprej je bilo potrebno 
bunker očistiti, izdelan je opaž za notranji pros-
tor, čaka pa ga še zunanje maskiranje. 

V okviru projekta Impresije Škofjeloškega, 
ki ga je vodil Zavod Poljanska dolina, je izšla 
zgibanka na temo Rupnikove linije. Prilagojena 
je mlajši ciljni publiki, zato je njena vsebina ig-
riva, ponuja pa tudi reševanje zanimivih nalog.

Vsem, ki so se trudili za ohranitev dediščine, 
iskrena hvala. Marjeta Šifrar 
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V podjetju imamo zagotovljena finančna 
sredstva, ki jih porazdelimo skozi tekoče 

Skrb za zdravje zaposlenih v Termopolu

Program Promocija zdravja teče že peto leto
Zdravje je osnovno za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika 
kot za organizacijo. Zato v Termopolu izvajamo programe Promocija zdravja 
že peto leto. Z letošnjim letom pa smo uvedli celo odbor. 

leto za boljše počutje 
in zdravje delavcev. 
Redno se udeležujemo 
seminarjev in izo
braževanj. Naši letni 
načrti so polni ak-
tivnosti. V letošnjem 
letu smo z družinskimi 
člani odšli v Arbo-
retum Volčji Potok, 
kjer smo imeli igre 
in na koncu še ogled 
parka. Urejeni so bili 
prevoz, vstopnina in 
sadna malica. Tudi 
pohod na Ratitovec z 
enolončnico in čajem 
razgiba dušo in telo. 
Vsak delavec lahko 
trikrat letno koristi 
sofinanciranje masaže, 
enkrat mesečno delimo 

sadje, letno financiramo vsakemu posamezniku 
startnino maratona in daljšega organiziranega 

Ciklusa se je skupno udeležilo 110 igralcev 
iz cele Slovenije in je tako postal eden večjih 
tovrstnih ciklusov v državi, drugače pa edini s 
tovrstnim modelom selitve turnirjev po različnih 
krajih. Lepe nagrade, prijetno vzdušje ter igralni 
sistem, ki omogoča vsem igranje s sebi enako
vrednimi nasportniki, so botrovali temu, da se 
je turnirja poleg številnih slovenskih igralcev 
udeležilo tudi večje število igralcev iz Hrvaške 
ter več ruskih, ki sicer živijo v Sloveniji, so pa 
šahovsko znanje nabirali v Rusiji. Močnega 

Uspešno šahovsko leto na Poljanskem
V letošnjem letu je potekal že šesti ciklus za pokal Poljanske doline Minervo 
2019, ki je na osmih turnirjih gostoval v večjih krajih Upravne enote Škofja Loka 
ter v Idriji in Tolminu, v naši občini pa tokrat prvič na Hotavljah.

tekmovanja se je udeležilo tudi več slovenskih 
in hrvaških velemojstrov, med njimi slovenska 
reprezentanta, velemojstra Matej Šebenik in 
Jure Škoberne, ter velemojstrici Darja Kapš in 
Ana Srebrnič. Vedno več pa je tudi domačih 
igralcev, tudi mladih, ki jim je ciklus v osnovi 
namenjen. Še vedno izstopajo Vojko Reven, 
Pavle Rant, Jože Čadež ter Goran Šušnjar, ki si 
običajno delijo nazive najboljših na točkovanju 
za prvenstvo Občine Gorenje vas  Poljane.

Nove organizacijske zahteve, izpeljava 

pohoda. Obvestila  o delavnicah in predavan-
jih o zdravju so na oglasni tabli. O zdravem 
življenju ozaveščamo tudi z raznimi plakati 
in revijami o zdravju. Konec leta za športno 
udejstvovanje dobimo tudi majice. 

»Letos  smo že drugič povabili KORK Gore-
nja vas, da so izvedli meritve krvnega tlaka, 
sladkorja v krvi in holesterola. Odziv zaposlenih 
je bil zelo velik. Hvala Mariji Knafelj in Ančki 
Čepin za ure, ki sta jih delovno podelili z nami. 
Ugotavljata, da se je s spremembo kuhinje 
zaposlenim precej dvignila raven sladkorja in 
holesterola v primerjavi s preteklim merjen-
jem. Tisti, ki so prišli k meritvam po domačem 
kosilu, niso imeli odstopanj,« pove Zvezdana 
Kralj, promotorka zdravja v Termopolu. 

Neskončno dobro bi bilo, tako za fizično 
kot psihično zdravje zaposlenih, če bi enako 
počeli tudi v drugih podjetjih. Ker zgledi 
vlečejo, še posebej pozitivni, upamo, da bomo 
z gorenjevaško krajevno organizacijo Rdečega 
križa kmalu lahko tudi drugod preverili, kakšno 
je zdravstveno stanje delavcev. 

Ob koncu pa še povabilo na vse naše dogod-
ke v novem letu, z našo iskreno željo, da bi vam 
zdravje dobro služilo. Pa hvala za vsak vaš dar. 
Nekateri se še posebej izkazujete! Srečno! 

Marija Knafelj

V Termopolu je KORK Gorenja vas v sklopu Promocije zdravja letos že 
drugič opravil meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola.
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Šesti šahovski ciklus za pokal Poljanske doline Minervo se je letos prvič ustavil na Hotavljah.

osmih turnirjev ter misel na podmladek so 
botrovale ustanovitvi novega šahovskega kluba 
Poljanske doline z imenom ŠK 64 s sedežem v 
Žireh. Prvi predsednik je postal Matjaž Mazzini, 
podpredsednik pa Marko Kavčič. 

V letošnjem letu je bilo v dveh sklopih, 
pomladanskem in jesenskem, izpeljanih tudi 
več šahovskih predavanj, ki jih je vodil lan-
skoletni zmagovalec ciklusa za pokal Poljan-
ske doline, mednarodni mojster Leon Mazi. 
Srečanja so potekala v Šubičevi hiši v Poljanah 
ter v knjižnici v Gorenji vasi in so postregla s 
številnimi zanimivostmi in praktičnimi napotki 
za vse udeležence.

Matjaž Mazzini

26. decembra 
lepo vabljeni na Hotavlje! 

Vsa tri društva na Hotavljah vas prisrčno 
vabimo, da se udeležite tradicionalnih 

dogodkov, ki bodo potekala ves dan na 
štefanovo. Dan se bo začel s sveto mašo v 
cerkvi na Hotavljah in z druženjem po maši. 

Čez dan lepo vabljeni tudi v prenovljeno kočo 
na Slajki. Od 18. ure dalje pa pripravljamo 
štefanovanje oz. druženje ob koncu leta v 

gasilskem domu na Hotavljah. Možen bo tudi 
ogled podvozja novega gasilskega vozila. Ob 

18.30 je v sklopu dogodka organiziran Štefanov 
tek oz. pohod po vaških cestah in poteh.   

Lepo vabljeni!
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Še ne tako davno je čas tekel drugače, 
počasneje in ljudje so za svoja opravila uporab
ljali preprostejše naprave in pripomočke, ki jih 
še niso gnali električni motorji in računalniški 
čipi. Naprave niso imele spominskih kartic in 
njihova uporabnost se ni merila v vatih, vrtlja-
jih in konjskih močeh. Današnji mladi rod se 
takšnih naprav ne spominja in mladi si niti ne 
predstavljajo, da so včasih za izdelavo enega 
suknjiča rabili več dni, prav tako za izdelavo 
para čevljev. Niti si ne predstavljamo, da so 

Zbirka starih predmetov Brede in Milana Čemažarja z Murav

Pred pozabo rešujeta stare predmete  
in ohranjata spomin na prednike
Breda in Milan Čemažar imata na Muravah zajetno zbirko starih predmetov, ki 
se dandanes ne uporabljajo več. 

ljudje takšen suknjič ali par čevljev nosili morda 
celo desetletje ali še več. 

Odzvala sem se povabilu Brede in Milana 
Čemažarja iz Murav, ki imata v svoji hiši 
urejeno res lepo zbirko starih predmetov. Med 
izjemnimi primerki, ki jih imata v zbirki, smo 
obudili spomin na te še ne tako davne čase. 
Razstavljeni predmeti so lepo restavrirani in 
dajejo vtis, kakor da jih je nekdo ravno odložil 
po uporabi ali pa čakajo, da jih nekdo spet 
vzame v roko in opravi delo z njimi.

Milan Čemažar pred svojo zbirko

V zbirki najprej starodobne smuči 
Pred 21 leti je Milan sodeloval pri ustano-

vitvi Društva Rovtarji, ki ohranja smučanje in 
kolesarjenje po starem. Prvi primerki Milanovih 
starin, s katerimi se je pričela zbirateljska strast, 
so bile stare smuči in oprema, ki je sodila k 
starodobnemu smučarju. Kasneje mu je teren-
sko delo omogočilo, da je opazil prenekatero 
starino, in prva od teh je bila preša, ki jo je našel 
pri Mihu v Suši. Preša je bila sicer razstavljena, 
a z nekaj truda je zbral vse dele, jo doma očistil 
sestavil in primerno zaščitil. Pravi, da je to še 
vedno najljubši razstavni eksponat. Kmalu se je 
preši pridružil šivalni stroj starega očeta Janka, 
ki je bil krojač. Zanimivo zgodbo mi je pove
dal o suknjiču, ki ga je gospa iz Škofje Loke 
podarila Andreju Derlinku, tudi članu Društva 
Rovtarji, da ga bo uporabljal na tekmah, ki se 
jih z društvom udeležujejo. Suknjič mu je bil 
premajhen, zato ga je podaril Milanu. Doma je 
opazil našitek na zavihku ovratnika. Na našitku 
je pisalo: Janko Čemažar, krojaštvo Javorje – p. 
Poljane. Suknjič je izdelal njegov stari oče. Fo
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Preša, prvi predmet v zbirki
Z leti se je zbirka povečevala in danes 

obsega veliko res izjemnih primerkov. Več 
šivalnih strojev, konjskih komatov, volovskih 
jarmov. Zbirka več kot dvajsetih starih mi
zarskih skobljičev, ki jih je Milanu podaril 
Simon Miklavčič iz Suše, raznovrstnih mlinov 
in mlinčkov, med katerimi Milan pokaže lep 
kavni mlinček z letnico 1876, predmetov, ki so 
se nekoč uporabljali v kuhinji ali v delavnici 
– naj bo to čevljarski, šiviljski ali mizarski. V 
zbirki ima Milan tudi stare masivne omare, ki 
so bile nekoč del bale vsake neveste, in več 
starih radijskih sprejemnikov. Vse predmete je 
nemogoče našteti, a njihovo število je izjemno, 
predvsem pa njihova skrbna urejenost.

Breda in Milan si zaslužita vso pohvalo, 
da sta vse te predmete rešila in ohranila pred 
uničenjem in pozabo, da bodo mlajšim rodovom 
ostali v spomin na davne, skoraj pozabljene 
čase, ko se ljudem še ni mudilo, ko so si še 
vzeli čas za druženja ob ročnih delih, kolovratih, 
statvah, in so še znali živeti brez elektrike ter 
računalnikov.         

Hermina Jelovčan 
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Pravljično desetletje v Gorajtah  
Pravljična dežela Gorajte letos praznuje 10. obletnico in je 

že odprla svoja vrata vsem, ki imajo radi pravljice. Predstave 
bodo vsak dan od 14. do 29. decembra ob 15. in 17. uri, 
razen za božič.  Od 20. do 29. decembra je ob 15. in 17. uri 
možen tudi vstop naključnih obiskovalcev. V pravljični deželi 
bo otroke nagovoril Hrast Modrec, v predstavi pa bodo srečali 
tudi smrkce, ki jih preganjata Gargamel in maček Azrael, 
pred katerima se zatečejo v Škratovo vas. Letos so pripravili 
novost: spust dedka Mraza po dolgi, dvignjeni progi, po kateri 
se bo na novoletnih sankah pripeljal med otroke. »Manjkal 
ne bo niti čarodej, vsebina celotnega programa pa temelji na 
človeških vrednotah, ki bodo otrokom prikazane na najbolj 
prijeten način. Posebno pozornost bomo posvetili novoletni 
osvetljavi s svetlobnimi in glasbenimi učinki ter novoletni 
okrasitvi. Spremljevalna glasba pa bo dodala še večji čar 
in pravljično vzdušje naredila še bolj pravljično,« je pov-
edala pobudnica projekta Danica Kordež. Lani je brezplačno 
pravljično deželo obiskalo 16.000 obiskovalcev.

Slavnostno odprtje Pravljične dežele Gorajte s prazno-
vanjem jubileja je bilo sicer že 13. decembra, ko so povabili vse sponzorje, partnerje in donatorje, 
ansambel Čuki, slonček Bansi, hoduljarja Valentin in Valentina, čarodejka Alja pa so ta dan sponzorsko 
zabavali odrasle in otroke z motnjo v duševnem razvoju ter ostale povabljene obiskovalce. Manjkala 
ni niti slavnostna torta in pogostitev desetih gostincev.                                                   Tina Dolenc

Že desetič je vrata odprla Praznična 
dežela Gorajte.

Fo
to

: P
ra

vlj
ičn

a 
de

že
la 

Go
ra

jte



36

ZA VAS OPRAVLJAMO KOMPLETNE PROJEKTANTSKE STORITVE GRADBENO-INŽENIRSKE STROKE:

- izdelava idejnih zasnov in 3d vizualizacij
- izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja 

izdelava projektov za izvedbo 
- oblikovanje objektov in notranje opreme
- projektantski nadzor
- svetovanje in inženiring

Marko Peternel s.p.
Hotavlje 39a | Spodnji trg 2a Škofja Loka | 00386 41 559 777 
marko@arhitekturapeternel.si | www.arhitekturapeternel.si

NAŠIM STRANKAM SE ZAHVALJUJEMO ZA IZKAZANO ZAUPANJE, VSEM OB ANOM PA 
ŽELIMO PRIJETNO PRAZNOVANJE BOŽI NIH PRAZNIKOV IN VSE DOBRO V LETU 2020

- 

Vadbeni studio Polerina, Poljanska cesta 55; 4224 Gorenja vas

Za več informacij nam pišite na: polerinamm@gmail.com

VADBENI STUDIO POLERINA - GORENJA VAS
VRSTE VADB:

- Vadba ob drogu za otroke in odrasle 
Je namenjen vsem puncam od 6 leta dalje. Predznanje ni pomembno. 

Vadba je odlična za razvoj vdržljivosti, moči, gibčnosti ter razvoj plesnih sposobnosti.

- Zdrava hrbtenica 
Zdrava hrbtenica je celostna telesna vadba, ki nosi poudarek na 

pravilni in zdravi telesni drži. Trening vključuje vaje za moč, raztezanje in dihanje.
 Vadba je primerna tudi za rehabilitacijo po poškodbah.

- Balance and stretch 
Vadba za boljše ravnotežje in raztezanje celega telesa. 
Ohranja telo gibljivo, razteza hrbtenico in krepi mišice. 

Poudarek tudi na gibčnosti, predvsem za moško in žensko špago. 
Vadbeni studio Polerina, Poljanska cesta 55; 4224 Gorenja vas

Za več informacij nam pišite na: polerinamm@gmail.com

VADBENI STUDIO POLERINA - GORENJA VAS
VRSTE VADB:

- Vadba ob drogu za otroke in odrasle 
Je namenjen vsem puncam od 6 leta dalje. Predznanje ni pomembno. 

Vadba je odlična za razvoj vdržljivosti, moči, gibčnosti ter razvoj plesnih sposobnosti.

- Zdrava hrbtenica 
Zdrava hrbtenica je celostna telesna vadba, ki nosi poudarek na 

pravilni in zdravi telesni drži. Trening vključuje vaje za moč, raztezanje in dihanje.
 Vadba je primerna tudi za rehabilitacijo po poškodbah.

- Balance and stretch 
Vadba za boljše ravnotežje in raztezanje celega telesa. 
Ohranja telo gibljivo, razteza hrbtenico in krepi mišice. 

Poudarek tudi na gibčnosti, predvsem za moško in žensko špago. 

VRSTE VADB:
- Vadba ob drogu za otroke in odrasle
Je namenjen vsem puncam od 6 leta dalje. 
Predznanje ni pomembno.
Vadba je odlična za razvoj vdržljivosti, moči, 
gibčnosti ter razvoj plesnih sposobnosti.

- Zdrava hrbtenica 
Zdrava hrbtenica je celostna telesna vadba, 
ki nosi poudarek na pravilni in zdravi 
telesni drži. Trening vključuje vaje za moč, 
raztezanje in dihanje. Vadba je primerna 
tudi za rehabilitacijo po poškodbah.

- Balance and stretch
Vadba za boljše ravnotežje in raztezanje 
celega telesa. Ohranja telo gibljivo, 
razteza hrbtenico in krepi mišice.

Poudarek tudi na gibčnosti, 
predvsem za moško in žensko 
špago.

VADBENI STUDIO POLERINA 
- GORENJA VAS
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Za vec informacij nam pišite na: 
polerinamm@gmail.com


