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Vsebina

Naslednja številka:  
25. oktobra 2019 

Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 
novic pošljite do 11. oktobra 2019 po elektronski 

pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na 
naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska 

cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova 
lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih 

organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 
datumu, ne bo mogoče objaviti! 

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge 

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

Tu je prostor
za vaš oglas. 

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

Tel. št.: 04/51-83-124, 041/767-390, 
e-naslov: barbara.bogataj@obcina-gvp.si.  

• 2. 8. – Obisk min-
istra za okolje in pros-
tor Simona Zajca na 
območju, kjer je volk 
napadal domače živali. 
Ugotovili smo, da je 
minister prišel, da se 
seznani z dejanskim 
stanjem na terenu.

• 8. 8. – V Tolminu smo severnopri-
morski in gorenjski župani organizirali 
tiskovno konferenco zaradi novega pred-
loga zakona o financiranju občin, saj bi 
podeželske občine izgubile precej sredstev, 
naša 200.000 evrov. V izjavi po delovnem 
srečanju smo zapisali, da je tako zniževanje 
sredstev povsem nesprejemljivo, saj bi mor-
ala gorskim in redko poseljenim občinam 
država dati več za vzdrževanje cest in druge 
infrastrukture. Župani smo pristojnega min-
istra Rudija Medveda pozvali, naj predlog 
zakona umakne.

• 17. 8. – Na okrogli mizi v Davči, ki jo je 
organiziralo Združenje civilnih iniciativ iz 
občin Kobarid, Tolmin, Cerkno, Železniki, 
Gorenja vas – Poljane. Prisotna sta bila 
ministra za kmetijstvo ter okolje in prostor. 
Izrazili smo jasno stališče, da ne pristajamo 
na sobivanje z zvermi, ker jih v tako velikem 
številu v krajih med Poreznom, Ratitovcem 
in Blegošem nikoli ni bilo. Zahtevali smo, 
da mora imeti lokalna skupnost odločujoč 
vpliv na določitve območij naselitve velikih 
zveri in sistemsko urejanje odškodnin.

• 22. 8. – Na povabilo Muzeja Škofja 
Loka sem si ponovno ogledal muzikal 
Cvetje v jeseni. Vse pohvale snovalcem in 
organizatorjem. Lep dogodek je bil.

• 25. 8. – Na pikniku Pašne skupnosti 
Blegoš. Glavna tema pogovora je bil volk v 
naših krajih in njegova odstranitev.
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Uvodnik

Prodaja nepremičnine
Občina Gorenja vas - Poljane prodaja 

industrijsko stavbo s pripadajočim 
zemljiščem v Gospodarski coni Todraž. 

Celotno besedilo javnega razpisa za 
prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem 

ponudb je objavljeno na spletni strani 
občine, zavihek Razpisi in objave.

Javna razgrnitev OPN-ja 
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane, da javno razgrinja dopolnjeni osnutek 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane.

Gradivo je javno razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas (sejna soba, prvo nadstropje) v poslovnem času občinske uprave. Gradivo 

je razgrnjeno tudi na www.opn.si/gvp.
Javna razgrnitev traja od 28. avgusta 2019 do vključno 30. septembra 2019.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali elektronski naslov: info@obcina-gvp.si posredujejo pisne pripombe 
in predloge k razgrnjenim Spremembam in dopolnitvam 02 Občinskega prostorskega načrta Občine 

Gorenja vas - Poljane ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.
Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Če je vaš odgovor ‘Sem’ in vam je kateri od 
naštetih naslovov celo poznan, potem ste poletje 
preživeli tudi ob branju knjig. Pohvalno! V ko-
likor vam ti naslovi niso niti malo poznani in se 
za nameček še spomnite ne, kdaj ste zadnjič v ro-
kah držali knjigo, potem je zadnji čas, da obiščete 
prečudovito knjižnico v vaši občini, ki se nahaja 
v zgornjem nadstropju Sokolskega doma. 

Ko so me povabili, naj napišem tokratni 
uvodnik, sem kar obsedela pred ekranom. Prva 
misel: kaj naj napišem?! Potem sem prespala 
in se odločila. 

Začetek mojega druženja s knjižnico sega v 
drugi letnik študija, ko sem opravljala študijsko 
prakso v splošni knjižnici. Takrat sem prvič 
spoznala delovanje knjižnice tudi z druge 
strani. Do tistega časa sem vedno stala le na 
oni strani izposojevalnega pulta, ki je namenjen 
obiskovalcem. Spoznala sem, kaj vse je delo 
knjižničarja, koliko je vloženega dela, da knjiga 
prispe do police, koliko dela se skriva v prosto

Ste to poletje prebrali vsaj eno knjigo?
Najboljša vas na svetu; Tam, kjer pojejo raki; Farma; Čisto običajna družina; 
Belo se pere na devetdeset …

rih knjižnice, ki se ga bralec niti ne zaveda. 
Njemu so vidne le knjiga, ki mu je ponujena na 
polici, in knjižničarke, ki sedijo za pultom in 
izposojajo knjige. Takrat sem dobila dokončno 
potrditev, da sem izbrala pravi poklic. 

Po spletu srečnih naključij, ki jih pogosto 
v življenju potrebujemo, je v tistem letu dote
danja zunanja sodelavka sklenila, da zaključi 
z delom v gorenjevaški enoti Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka. Dobila sem priložnost, 
da kot študentka prevzamem delo v tej enoti. 
Ob nastopu dela je bila gorenjevaška knjižnica 
odprta enkrat tedensko, ob četrtkih štiri ure in je 
delovala še po sistemu ročne izposoje (papirnati 
kartončki v knjigah, papirnate izkaznice). V 
tistih letih je knjižnico dnevno obiskalo med 
40 in 60 bralcev. S pričetkom sodelovanja z 
vrtcem Zala je število bralcev začelo naraščati. 
Otroci so knjižnico v dopoldanskem času 
obiskali z vzgojiteljicami, v popoldanskem pa 
so se vračali s svojimi starši. Vse večji obisk je 

pripeljal do tega, da smo iz štirih ur skočili na 
18 ur tedenske odprtosti in s 50 obiskovalcev 
je obisk narastel tudi na 290 v enem dnevu. Vse 
to pa je mogoče, odkar imamo res lepo novo 
knjižnico v Sokolskem domu. 

Knjižnica že dolgo ni več prostor, kjer si 
le izposodimo knjige. Je prostor za druženje, 
branje revij, pogovor, sproščanje, preživljanje 
kakovostnega časa z otroki … Res lepo je opa-
zovati, ko v knjižnico pride celotna družina. 
Sproščeno, v otroškem kotičku, prebirajo in 
izbirajo knjige, odigrajo igrico  Muri, ne jezi 
se, Spomin, otroci odigrajo kakšno igrico na 
računalniku, skratka: ne hitijo. Prav je, da se 
starši zavedajo, da so zgled svojim otrokom. 
Potrebno si je vzeti čas za knjigo, za branje. 
Branje širi besedni zaklad, izboljšuje spretnost 
pisanja, spomin, osredotočenost in koncentraci-
jo, spodbuja mišljenje, zmanjšuje stres, prinaša 
znanje in nenazadnje je brezplačna zabava. 

Rada opravljam svoje delo, zares rada, 
ker vem, da tudi vi radi prihajate v knjižnico. 
Vaš obisk potrjuje, da celotna ekipa Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka dela dobro. Tekom 
poletja, ko ste stali v vrsti in se niste pritoževali, 
ste lahko sami dobili potrdilo, da ste pridni in 
zvesti bralci in obiskovalci knjižnice. 

Trudili se bomo, da bo še več Matevžkov: 
2letni bralec, ki stopi skozi vrata knjižnice in 
prihiti z velikim nasmehom na obrazu za pult 
ter zakliče: »Bernarda/Romana!« ter nama 
nakloni pristen otroški nasmeh in objem. Kako 
se človek pri takšnih mladih bralcih in vseh 
ostalih, ko čutiš, da si sprejet, ne bi z veseljem 
vračal na delo?!

V vseh enotah knjižnice bomo še naprej 
skrbeli, da bomo v čim večji meri ustregli vašim 
bralnim željam, da vam bomo nekaj četrtkovih 
večerov v letu popestrili z dobrimi predavanji, 
da bo dogajanje za otroke čim bolj pestro in 
zabavno, da bo knjižnica prostor, kamor se boste 
z veseljem vračali. Seveda bo to izvedljivo le 
pod pogojem, da bo občina ostala še naprej 
naklonjena knjižnični dejavnosti in nam jo 
denarno tudi v prihodnje omogočala v tem ali 
še večjem obsegu. 

Knjižničarka Bernarda Buh

KNJIŽNICA JE OSREDNJI KULTURNI 
PROSTOR V OBČINI, KJER SO VRATA 

ODPRTA PRAV VSEM. TUKAJ SMO ZA VAS IN 
ZARADI VAS. DOBRODOŠLI. 

Kolektiv knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka ob odprtju novih prostorov v Sokolskem domu
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Avtobusna postaja na Sovodnju je od letos 
dalje celovito urejena. 

Že decembra lani so bila zaključena vsa dela 
prve faze ureditve avtobusnega postajališča in 
vaškega jedra s pločniki do trgovine Mercator. 
Vgrajena je bila meteorna kanalizacija, položeni 
robniki ter prvi sloj asfalta na območju avtobusne 
postaje.

Letos pa je bila zaključena razširitev mostu 
proti središču naselja, zgrajen pločnik na tem delu 
osrednje šolske pešpoti, izvedene so vse komu-
nalne ureditve, javna razsvetljava ter zaključno 

Gorenjska gradbena družba Kranj je posre-
dovala najnižjo ponudbo, in sicer 2.919.010,71 
evrov z DDV. Tri četrtine vrednosti investicije 
prispeva Direkcija RS za vode, razliko pa bo 
zagotovila občina, ki je v letu 2017 z last-
nimi sredstvi že izvedla izgradnjo poplavno 
varnejšega mostu na lokalni cesti čez Ločivnico 
pri gostilni Videm. »Mislim, da je bil to tudi 
pravi signal ministrstvu, da mislimo resno,« je 
povedal župan Milan Čadež. 

Po poplavah v oktobru 2014 je občina 
naročila Hidrološkohidravlično študijo Poljan-
ske Sore na odseku mimo Poljan z ureditvijo 
sotočja in struge Ločivnice, v decembru pa 
nabor ukrepov predstavila ministrici za okolje 
in prostor (MOP), ki je predlagala umestitev 
investicije v Sklad za vode. V letu 2015 so na 
občini pričeli z izdelavo projektne dokumen-
tacije, izdelali in potrdili so projekt vodno-
gospodarskih ukrepov za izboljšanje poplavne 
varnosti, v začetku leta 2016 pa še projekt za 
novo ureditev prometnic na območju posega. 
Na podlagi projektne dokumentacije so izdelali 
investicijsko dokumentacijo. 12. aprila 2017 
je občina v Šubičevi hiši podpisala sporazum 
o sofinanciranju projekta, v juniju 2017 pa 
izdelala drugo fazo investicijske dokumentacije 
(predinvesticijska zasnova projekta – PIZ), ki 
jo je Sklad za vode pri MOP potrdil 30. avgusta 
lani. Slab mesec kasneje so na občini prejeli 
gradbeno dovoljenje za izvedbo protipoplavnih 
ureditev, junija letos pa še gradbeno dovoljenje 
za gradnjo mostu.

Namesto križišča krožišče 
Občina je v vmesnem času 

pridobila tudi projektno dokumen-
tacijo za izvedbo novega krožišča 
na mestu sedanjega semaforizi
ranega križišča. Septembra lani 
so vložili v potrditev še zadnjo, 
tretjo fazo investicijske dokumen-
tacije (elaborat IP – investicijski 
program), ki sta jo ministrstvo 
in direkcija potrdila februarja 
letos. Občina je v vmesnem času 
pripravila še celotno razpisno 
dokumentacijo za objavo javnega 
naročila in ga 13. maja tudi objavi-
la. V vmesnem času so potekala še 
potrebna usklajevanja. 

Dela naj bi bila zaključena v 
dobrih dveh letih. Med gradnjo 
se bo potrebno prilagajati tudi 
nekajmesečni prepovedi posegov 
v vodotok zaradi zahteve Zavoda 
za ribištvo in Agencije za varstvo 
narave RS, saj je vodotok Poljan-
ske Sore na območju posegov pod 
varstvom Nature 2000. 

V navedena dela še niso 
vključeni stroški prestavitve električne nape
ljave in transformatorja pri mostu čez Soro, 
ki ga financira Elektro Ljubljana in ločeno 
pridobiva gradbeno dovoljenje za prestavitev 
električne infrastrukture.

Ureditev avtobusne postaje Sovodenj

Na Sovodnju je od letos dalje celovito urejena avtobusna postaja z okolico.
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asfaltiranje drugega sloja.
Celotna ureditev tako obsega enovito avto-

busno postajališče za obe smeri, zgrajeni so 
pločniki do trgovine Mercator na eni in do odcepa 
za šolo na drugi strani. Tako je poskrbljeno za 
varne šolske pešpoti, ob katerih je urejena tudi 
javna razsvetljava. Celovita urejenost vaškega 
jedra tako vključuje varnejši dostop na parkirišče 
pri Mercatorju ter zelene površine.

Dela v višini dobrih 106.000 evrov je izvajalo 
podjetje Topos Hotavlje.

Igor Kržišnik

Z leve: direktor Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic,  
direktor Direktorata RS za vode Tomaž Prohinar in župan 
Milan Čadež po podpisu pogodbe o pričetku del
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Predvideni ukrepi 
• Regulacija s premestitvijo struge Sore v njen 
prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico 
(tu se bo ob gradnji južna brežina uredila tako, 
da bo možno urediti letno kopališče); 
• znižanje in razširitev poplavne ravnice za 
kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odte-
kanja poplavnih voda (na področju cerkve sv. 
Martina bodo zgradili poplavni nasip);
• poglobitev in delna razširitev struge pritoka 
Ločivnice z ureditvijo tangencialnega sotočja 
in iztoka v Poljansko Soro, ki bo preprečeval 
poplavljanje Sore, kadar je ta višja;
• izgradnja dveh novih nadomestnih mostov 
čez Ločivnico v vaškem jedru Poljan;
• ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega 
in širšega mosta čez Soro; 
• premestitev transformatorja, ker se cesta iz 
Hotovlje premika v južno smer;
• zgraditev nove cestne povezave do cerkve 
(obstoječa cesta ob brežini bo urejena v 
pešpot). 

Protipoplavna ureditev Poljan

Pogodba podpisana, z deli pričenjajo v oktobru
11. septembra so v Šubičevi hiši župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan 
Čadež, direktor Direkcije za vode Tomaž Prohinar in direktor izbranega izvajalca 
del Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic podpisali pogodbo za pričetek 
protipoplavnih del v Poljanah, ki naj bi bila zaključena v dobrih dveh letih.

Direktor Direkcije za vode Tomaž Prohinar 
je ob tej priložnosti povedal, da je sodelovanje 
z občino že vseskozi dobro in da bi lahko bila 
občina dober zgled za izvedbo podobnih pro-
jektov drugod po državi.  Stanislav Remic iz 
Gorenjske gradbene družbe pa dodal, da je 
prepričan, da bodo upravičili zaupanje in čez 
dve leti uspešno zaključili projekt. »Krajane 
prosim za strpnost, obljubljam uvidevnost, da 
bo gradnja sprejemljiva za vse.« 

Kristina Zajc Božič in D. P.
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Po prenehanju delovanja zobne ambulante 
Olgice Mijatović je občina objavila javni raz-
pis za podelitev koncesije za opravljanje javne 
zdravstvene službe na področju zobozdravstvene 
dejavnosti za odrasle na območju občine Gorenja 
vas  Poljane v skup nem obsegu 1,0 programa. Na 
razpisu sta bila uspešna Zobozdravstveni center 
Javh in Rok  Lab zobozdravstvo, kjer sta dobila 
vsak dodatnega 0,5 programa za določen čas 15 
let. »Seveda smo v podjetju Rok  Lab zadovoljni 
zaradi pridobitve dodatnega programa, saj tako 
lahko vpisujemo nove paciente in prebivalcem 
ponudimo večjo količino storitev, plačljivih s 
strani ZZZS. To seveda pomeni tudi skrajšanje 
čakalnih dob, kar pa je odvisno od števila vpisanih 
novih pacientov,« je pojasnil zobozdravnik Rok 
Kavčič. Zobozdravnik Matej Javh pa je priznal, 
da je bila pridobitev dodatnega programa za 
Zobozdravstveni center Javh sicer nekoliko 
nepričakovana, a so seveda zadovoljni, čeprav 
to za njih pomeni predvsem še več vloženega 
truda in časa ter še večjo odgovornost do njihovih 
pacientov. »Naše zmožnosti so že do sedaj pokale 
po šivih, zato je dodatno povečanje programa 

Zobozdravstvo

Dodatni program in prenovljena ambulanta
Avgusta se je na področju zobozdravstva v občini zgodilo kar nekaj pozitivnih 
sprememb. Zobozdravstveni center Javh in Rok - Lab zobozdravstvo sta dobila 
vsak dodatnega 0,5 programa zobozdravstvene storitve, zobozdravnica Manca 
Peternelj pa se je preselila v prenovljeno ambulanto v 2. nadstropje starega 
dela zdravstvene postaje.

za nas najprej pomenilo odprtje nove, sodobno 
opremljene ordinacije in kadrovske okrepitve. 
Pridružili sta se nam zobozdravnica Jana Pušavec, 
dr. dent. med, in zobna asistentka Lea Kožuh,« je 
pojasnil Javh. To za njihove dosedanje paciente 
ne prinaša nikakršnih sprememb: »Čakalne dobe, 
ki nastajajo zaradi pomanjkljivega financiranja 
s strani zdravstvenih zavarovalnic in ne zaradi 
naše nezmožnosti obravnavanja pacientov, bodo 
ostale žal nespremenjene. Pridobitev dela novega 
programa pomeni zgolj obvezo vpisa določenega 
števila novih pacientov. Zato ostane povprečni 
znesek, ki ga zavarovalnice namenijo za pos-
ameznega pacienta, enak in posledično ostanejo 
enake tudi čakalne dobe. Sprememba bo morda 
le za naše nove paciente, ki bodo, upam da, pri 
nas odslej dobili kvalitetnejše in dostopnejše 
zobozdravstvene storitve, kot so jih bili vajeni 
do sedaj.«

Matej Javh v svoji ordinaciji skorajda ne 
sprejema več novih pacientov, saj je že dosegel 
najvišje možno število vpisanih pacientov, kot 
določa zavarovalnica. Dodatno pridobljen del 
programa pa jim omogoča, da v ordinacijo Jane 
Pušavec, dr. dent. med., lahko vpišejo polovico 
pacientov, ki so do sedaj obiskovali Olgico 
Mijatović. Ob tem upa, da bo nekaj možnosti 

Izboljšanje v zobozdravstveni 
oskrbi otrok in mladostnikov 
Po večletnem opozarjanju na potrebo po 
povečanem obsegu otroškega in mladinskega 
zobozdravniškega programa v občini Gorenja 
vas - Poljane je zobozdravnica Juta Simona Pisk 
dobila 0,2 dodatnega programa, Zdravstveni 
dom Škofja Loka pa je dobil 0,7 otroškega in 
mladinskega programa, ki ga od januarja 2019 
izvaja zobozdravnica Manca Peternelj, ki deluje 
v prenovljeni ambulanti v 2. nadstropju starega 
dela zdravstvene postaje Gorenja vas. 
Zaradi želje po zagotavljanju čim bolj kakovostne 
oskrbe vseh otrok in mladostnikov si bosta 
zobozdravnici razdelili učence osnovnih šol, za 
katere bosta izvajali sistematske preglede. 
Zobozdravnica Juta Simona Pisk oz. 
zobozdravnica Asja Zajc, ki je pri Piskovi 
zaposlena in dela v času njene odsotnosti, bo 
opravljala sistematske preglede za učence OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas ter podružnični 
šoli Lučine in Sovodenj, zobozdravnica Manca 
Peternelj pa bo skrbela za učence OŠ Poljane ter 
učence podružnične šole Javorje. Zobozdravnici 
bosta predšolskim otrokom pošiljali vabila na prvi 
zobozdravniški pregled glede na to, katero šolo 
bodo otroci kasneje obiskovali. 
Ker pa imate starši pravico do svobodne izbire 
zobozdravnika za svojega otroka, lahko otroka 
vpišete, kamor želite, če se s predlagano delitvijo 
ne strinjate.

Za 80. rojstni dan je stara šolska 
stavba dobila lepo darilo od zunaj, od 
znotraj ga še bo.

Desetletje željena, v zadnjem letu 
pa konkretno načrtovana energetska 
sanacija stavbe se je pričela v zadnji 
tretjini junija. Po ureditvi varnih dostopov 
za učence in otroke iz vrtca ter selitvi 
najnujnejše opreme iz šolske kuhinje v 
zgornje stanovanje za potrebe kuhanja 
za vrtec, so začeli gradbinci dovažati 
material in postavljati gradbeni oder ok-
rog visoke šole. Na ustrezno podlago so 
namestili novo strešno kritino in odtočne 
žlebove. Odstranili so visok trden dimnik 
centralne kurjave. Stara okna so zamen-
jali z novimi, bolj praktičnimi in jih opremili z notran-
jimi in zunanjimi policami ter žaluzijami krpankami, v 
šolski kuhinji tudi s komarniki. Po vseh prostorih so 
namestili nove radiatorje in cevni razvod, v kurilnici 
pa v celoti zamenjali strojne inštalacije za nov način 
ogrevanja. Zunanje stene so obložili s toplotno 
izolacijo, nanesli fasadno maso in dodali nov napis. 
Prenovljeni pomožni prostori in šolska kuhinja od 
tal do spuščenega stropa imajo novo električno 
in vodovodno napeljavo, ploščice, odzračevanje, 
vrata, zunanji lovilec maščob in nekaj večjih kosov 
opreme. Na prvi šolski dan je že bila v zadovoljivi 
funkciji. Gradbeniki in električarji nadaljujejo z 

Šola na Sovodnju kaže sveži obraz

notranjo prenovo v pritličju, kjer bodo v kratkem 
nov izgled dobili garderoba, sanitarije in delno tudi 
učilnica. Mojstri vseh vrst naj bi se potem z delom 
selili v višja nadstropja. Tik ob celotnem zunanjem 
delu stare šolske stavbe se pripravljajo na izkop in 
ureditev drenaže. Po mojem videnju in spremljanju 
dela dobro tečejo, prav tako komunikacija med 
vsemi deležniki v procesu prenove. Praktično rabo 
šolskih prostorov bomo še naprej prilagajali in se po 
potrebi začasno selili iz nadstropja v nadstropje, vse 
v želji, da bi vsem gradbenim izvajalcem omogočili 
nadaljevanje del po planu. 

Milka Burnik
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ostalo tudi za tiste naše občane, ki sedaj še 
nimajo izbranega zobozdravnika.

Stanje je še možno izboljšati 
Zobozdravnika smo povprašali tudi o 

zobozdravstvenem stanju pacientov. Oba 
ocenjujeta, da je to pri njihovih pacientih po 
večini dobro, vendar »s precej možnostmi po 
izboljšanju, predvsem preventivnega kot tudi 
kurativnega dela zdravljenja,« je dejal Kavčič. 
Javh pa je dodal, da bo predvsem pri novih pa-
cientih potrebno precej obojestranskega truda in 
razumevanja, preden bo lahko tudi zanje rekel 
enako. »Najbolj me skrbi za mlade odrasle, ki 
jih v šolskih zobnih ambulantah ne morejo več 
sprejeti, v ambulantah za odrasle pa zanje ni več 
prostora. In tako ostanejo brez zobozdravstve-
nega varstva, do katerega imajo v končni fazi 
enako pravico. Občina Gorenja vas  Poljane 
si je v preteklih letih zelo prizadevala za to, 
da bi bili vsi njeni občani deležni ustreznega 
zdravstvenega varstva in je bila pri tem tudi 
precej uspešna. Na področju zobozdravstva smo 
dodatno pridobili 1,5 programa. Mislim, da je to 
več kot v vseh sosednjih občinah skupaj. Kljub 
vsemu pa to ne sledi naraščanju števila prebival-
stva v naši občini. Zato ostaja še obilo možnosti 
za izboljšave na vseh nivojih,« je sklenil Javh.

V ambulanti Mance Peternelj še vpisujejo 
otroke in mladostnike, odraslih pa ne več. Več 
o delovanju ambulante je zapisano na www.
zdloka.si pod zavihkom ordinacijski časi 
zdravnikov.

Tina Dolenc

Šola na Sovodnju je na zunaj že prava lepotica.
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500-letnice posvetitve  podružnične cerkve sv. Jurija so se na Volči spomnili že 16. maja, 
prav na obletnico. Slovesno pa so praznovanje obeležili na žegnanjsko nedeljo, 8. septembra, 
na praznik rojstva Device Marije. Slovesno bogoslužje je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton 
Jamnik, somaševala pa sta poljanski župnik Jože Stržaj in domačin z Volče kapucin Matej 
Štravs. Jamnik je v pridigi poudaril misel, da je visoka obletnica posvetitve cerkve pravzaprav 
dogodek, pomemben za celotno cerkev na Slovenskem, saj gre za edino dokumentirano 
posve titev kake cerkve v letu 1519 na ozemlju Slovenije. Spomnil je tudi na to, da je ohranjanje 
spomina na narodovo zgodovino, h kateremu spada tudi ohranjanje kulturnih spomenikov, kot je 
volška cerkev, podobno koreninam drevesa. Da jim takšno ohranjanje spomina in korenin veliko 
pomeni, so s sodelovanjem pri pripravi praznovanja pokazali domačini, ki spadajo v sosesko 
podružnice sv. Jurija, to je iz vasi Volča, Podobeno, Lom nad Volčo, Delnice in Zakobiljek. Po 
končanih slovesnostih v cerkvi in ob njej so povabili vse udeležence na pogostitev in kulturni 
program. Po besedah Franca Arnolja z Volče so za podatek o letnici posvetitve izvedeli ob 
praznovanju podobne obletnice pred dvema letoma v Leskovici. Ob visokem jubileju je župnija 
Poljane, v okvir katere spada podružnica na Volči, izdala knjižico na 43 straneh. 

Po končani slavnostni maši je škof Jamnik blagoslovil cesto, ki vodi iz vasi do cerkve. 
Blagoslova so se udeležili tudi župan Milan Čadež, podžupan Anton Debeljak in predsednik 
Krajevne skupnosti Poljane Franc Dolenec, ki je prerezal trak med mlajema. Kot je povedal 
podžupan, je bila cesta urejena in z asfaltno prevleko preplastena že pred sedmimi leti, 
priložnost za blagoslov pa se je ponudila ob letošnjem jubileju. Stroške za 190 metrov asfalta 
je krila Krajevna skupnost Poljane, zemeljska dela pa vaščani. S tem so rešili tudi problem 
nanosov peska ob deževjih s te ceste na tisto, ki vodi skozi vas v Malenski vrh.

Jure Ferlan

Ob visokem jubileju obisk pomožnega škofa in blagoslov ceste

Zbrana množica po slovesnem bogoslužju v cerkvi sv. 
Jurija na Volči spremlja še blagoslov ceste. 
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Cerkev sv. Jurija na Volči je bila ena od 16 
podružnic leta 1417 ustanovljene župnije Po
ljane. V preteklosti je bila večkrat prenovljena, 
popravljena in opremljena z novo opremo. 
Po vsakem takem posegu je bila potrebna 
posvetitev ali blagoslovitev opravljenih spre-
memb. Krona vsega je bila posvetitev cerkve. 
Obred posvetitve cerkve in oltarja sodi med 
najslovesnejša bogoslužna opravila. Cerkev se 
lahko blagoslovi ali posveti. 

Kako vemo,  
da je bila cerkev na Volči posvečena? 

Obred posvetitve cerkve ali oltarja se opravi 
z obredom maziljenja s sv. krizmo. Med drugim 
se mazili na dvanajstih mestih (spomin na 
dvanajst apostolov) na cerkvenih stenah, kjer v 

Ob 500-letnici posvetitve cerkve sv. Jurija na Volči

Sveti Jurij nam je odprl duri! 
Volča se prvič omenja že leta 1291. Po urbarjih loškega gospostva je vas, ki je 
z arhitekturno zanimivimi kmetijami postavljena pod izrastkom lomskega hriba, 
na katerem stoji cerkev kot vertikalni poudarek nad gručastim naseljem, spadala 
pod javorsko županstvo vse do stoletja nazaj. Kasnejše kajže, bajte in mlajša 
poslopja so se razporedila po okoliških bregovih. Ob posvetitvi oltarjev v cerkvi 
sv. Jurija leta 1519 so bile na Volči štiri kmetije, v Podobenem tri, Lomu pet in 
Delnicah šest. Kajž v tem času še ni bilo.

ta spomin pozneje zarišejo križe, ki se imenu-
jejo posvetilni križi. Prav take sem leta 1994 
odkrila pri sondiranju sten v cerkvi na Volči, 
zakrite pod beleži, a jih nismo mogli točno 
datirati. Zaradi preprostosti in opečno rdeče 
barve smo jih uvrstili v 15. ali 16. stoletje. Od 
takrat se je vedelo, da je cerkev na Volči bila 
posvečena, s preučevanjem Nadškofijskega 
arhiva v Ljubljani pa je bilo mogoče tudi evi-
dentirati listino posvetitve cerkve sv. Jurija na 
Volči z datumom 16. maj 1519. Gre za eno od 
treh znanih posvetitvenih listin cerkva v Poljan-
ski dolini (Leskovica – 1517, Ledinca, sv. Ana 
– 1523) in za edino do sedaj znano posvetitev 
v letu 1519 na Slovenskem. 

Posvetitvena listina je originalna rokopisna 
pergamentna listina, pisana v latinščini, ki je 
opremljena tudi s tricentimetrskim visečim 
pečatom (pečat oglejskega patriarha) v leseni 
struženi škatlici. V Nadškofijskem arhivu so 
me ob fotografiranju listine opozorili, da gre za 
izjemno redkost, da se je pečat z vrvico ohranil 
na sami listini vse do današnjih dni. Na zavi-
hanem robu je pergament preboden z vrvico, na 
kateri visi škatlica s pečatom. Tovrstne listine 
so v tistem času običajen dokument, ki je nastal 
ob posvetitvi novih oz. prezidanih cerkva ali ob 
posvetitvah oltarjev. Sporočajo, kdo je posve-
titev opravil, kje se je to zgodilo in kaj je bil 
predmet posvetitve. Sporočajo tudi o relikvijah, 

ki se jih je ob tem vgrajevalo v oltarje. Navadno 
vsebujejo tudi obljubo o odpustku za vse, ki 
bodo vse to pobožno in verno storili. Takšna 
je tudi listina o posvetitvi volške cerkve, ki se 
začenja z imenom Daniela de Rubeisa, kapru-
lanskega škofa iz mesta Caorle, ki je posvetitev 
opravil v imenu oglejskega patriarha kot njegov 
sufragan (pomožni škof) vizitator in generalni 
vikar. Predmet posvetitve je bila cerkev sv. 
Jurija na Volči z oltarji: glavni v čast sv. Juriju, 
desni posvečen sv. Nikolaju in sv. Neži, levi 
pa v čast sv. Doroteji in sv. Luciji. Obenem 
je zapisano, da so v ta oltar vgradili relikvije 
mučenca sv. Donata. 

Nato sledi del o podelitvi odpustkov ob 
obiskovanju cerkve na Volči ob praznikih, ki 
jih tudi poimensko našteva. Za vsako cerkev 
posebej je določen tudi dan spomina na posve
titev, ki pa navadno ni koledarska obletnica, 

Cerkev je posvetil pooblaščenec  
oglejskega patriarha 

Oglejski patriarhat je zgodovinsko ime za 
ozemlje pod cerkveno in posvetno oblastjo 
patriarhov iz Ogleja. Obsegal je velik del 

današnjega slovenskega etničnega ozemlja, 
med drugim tudi celotno loško gospostvo, kar 
je močno vplivalo na zgodovino Slovencev do 

leta 1751, ko je bil oglejski patriarhat na zahtevo 
Avstrije ukinjen in razdeljen na videmsko in 
goriško nadškofijo. Naši kraji so pripadali k 

novoustanovljeni goriški nadškofiji, ustanovljeni 
za avstrijsko ozemlje ukinjenega oglejskega 

patriarhata. Leta 1787 je bila goriška nadškofija 
ukinjena, župnije slovenskega etničnega 

ozemlja pa so bile dodeljene ljubljanski škofiji, 
kamor sodimo še danes. 

Posvetilni križ v cerkvi sv. Jurija na Volči
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Zbranim v nekdanji škofovi sobi, danes 
bolj znani kot poročna dvorana, je  njegovo 
politično in pisateljsko udejstvovanje, predvsem 
pa njegovo navezanost na Poljansko dolino 
in življenje v dvorcu na Visokem, kjer sta z 
ženo Franjo preživljala zadnja leta njegovega 
življenja, izčrpno predstavila kustosinja Loškega 
muzeja Biljana Ristić. Namen predavanja je 
bil čim bolj uravnoteženo osvetliti Tavčarjevo 
osebnost tako z vidika njegovih sodobnikov, s 
katerimi je bil v dobrih odnosih in so ga pozitivno 
sprejemali, kot tudi tistih, ki so veljali za njegove 
tekmece ali nasprotnike in so ga kritizirali. Kot 
je pojasnila Ristićeva, je želela odgrniti tančico 
njegove zasebnosti in osvetliti njegov odnos z 
ženo Franjo in sproščene trenutke, ki jih je po 
napornih službenih obveznostih preživljal na Vi-
sokem med prijatelji. Dodala je še, da je Tavčar, 
gledano z zgodovinske distance, zanimiva in 
kompleksna osebnost, tako da za raziskovalce 
njegovega življenja in dela snovi še ne bo kmalu 
zmanjkalo. Med zanimivostmi in anekdotami o 

Na Visokem o Tavčarju

Zanimiva in kompleksna osebnost
V začetku septembra sta Zavod Poljanska dolina in Loški muzej iz Škofje Loke v 
dvorcu na Visokem pripravila kulturnozgodovinski večer s poučnim predavanjem 
o pisatelju Ivanu Tavčarju.

njem je omenila, da je bil ekskluzivni lastnik 
ribolovne pravice na delu reke Sore med Hotav-
ljami in Logom. Ljubosumno je varoval ribe v 
njem, imel je tudi svoje ribiške čuvaje. Če so 
zalotili kakega fantiča, ki je ‘raubšical’, so ga 
v opomin pošteno naklestili, odrasle nelegalne 
ribolovce pa je Tavčar postavil pred sodišče, 
četudi so bili nekateri njegovi pivski kolegi ob 
gostilniškem omizju. Predstavitev Franje Tavčar 
je bila ob obletnici njenega rojstva in smrti v 
dvorcu že lani, v Loškem muzeju pa načrtujejo 
in razvijajo še nove podobne dogodke, ki se jih 
lahko nadejamo na Visokem.

Jure Ferlan

temveč se nanaša na določen cerkveni praznik, 
to velja tudi za cerkev na Volči. V sklepnem 
delu je omenjen še pečat na listini, sledita ime 
in podpis sestavljavca listine, Avgustina Sancto
nina, glavnega kanclerja patriarške pisarne, ki 
je škofa spremljal na vizitacijskem potovanju. 
Slednji je med letoma 1510 in 1523 opravljal 
službo kanclerja oglejskega patriarhata. Bil je 
tretji od šestih otrok znanega Pavla Sanctonina, 
ki je bil od leta 1465 prav tako v službi oglej
ske patriarške pisarne in je predvsem znan po 
svojih literarnih opisih obiskanih krajev. 30. 
avgusta 1486 je npr. hudo lakoto trpeč opoldne 
prispel v Poljane (Polanum) in se nato najedel 
rib iz Sore. 

V arhitekturi največ gotike 
Cerkev na Volči je v poljanski župniji ohra-

nila največ gotike v arhitekturi. Tudi po letu 
1519 je bila skozi stoletja deležna nekaterih 
sprememb: na stenah prezbiterija sta bili v 
notranjosti naslikani freski iz časa okrog leta 
1520, ki ju listina ne omenja. Prezbiterij je 
bil v 16. stoletju preobokan z rebri, rebrastim 
mrežastim obokom. Prezbiterij in zahodna 
stena ladje imata še stene iz leta 1519, medtem 
ko je bila ladja sredi 19. stoletja poznobaročno 
obokana in podaljšana, zgrajena sta bila zvonik 
in zakristija. Danes notranjost cerkve krasijo 
trije zlati oltarji, veliki oltar sv. Jurija je iz leta 
1642, levi oltar Žalostne Matere Božje pa iz 
leta 1660. Na njem se je v 158 letih zamen-
jalo več svetnikov. Listina iz let 1502–1507 
navaja na levem stranskem oltarju: sv. Nežo, 
sv. Dorotejo in sv. Andreja na levi, listina iz 
leta 1519 pa sv. Dorotejo in sv. Lucijo. Desni 
oltar je po vseh listi nah in še danes posvečen 
sv. Nikolaju. V letih 1502–1507 in 1519 je na 
tem oltarju zraven sv. Neže še sv. Lucija, ki so 
jo ob menjavi oltarjev leta 1660 preselili na 
levi stranski oltar. 

Na območju župnije Poljane ali celotne 
občine prav nobena stavba nima ohranjene 
(znane) take in toliko let stare originalne listine 
in z njo nam je v letošnjem letu sveti Jurij na 
Volči na široko odprl duri!

Bernarda Jesenko Filipič

Posvetitvena listina se začenja z imenom škofa 
Daniela de Rubeisa.
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Gostje na praznovanju 70-letnice Ivana Tavčarja, 1921. Kopijo hrani Loški muzej Škofja Loka.

Portretna fotografija Ivana Tavčarja v visoko-
šolskih letih. Hrani Loški muzej Škofja Loka.

Rojstna hiša Ivana Tavčarja pri Kosmu v Poljanah, 
avtor A. Zupan. Hrani Loški muzej Škofja Loka.

Franja in Ivana Tavčar kot mladoporočenca, 
1887. Hrani ZAL, Enota Škofja Loka. 
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Občina podeljuje priznanja že vse od leta 1997. 
Tako je podelila naziv častnega občana šestim, 
plaketo dvajsetim, priznanje oseminpetdesetim ter 
pohvale in priznanja župana devetnajstim občanom. 
Med častnimi občani so poleg spodaj predstavljenih 
še Vladimir Kavčič (častni občan 2014 za obsežno 
pisateljsko delo), Alojzij Štremfelj (častni občan 
2016 za dolgoletno vodenje in rast podjetja Marmor 
Hotavlje ter za delo in aktivnosti pri razvoju krajev 
pod Blegošem) ter Alojzij Oražem (častni občan 
2017 za dolgoletno zgledno pastoralno delo ter skrb 
za ohranjanje cerkvene stavbne dediščine Župnije 
Trata  Gorenja vas). Vsem trem je bilo priznanje 
podeljeno posthumno.

Častni občan leta 2003:  
Branko Selak za dolgoletno uspešno 
vodenja podjetja Marmor Hotavlje

računalniško krmiljen stroj za obdelavo kamna 
ter razvili nove tehnologije za pridobivanje in 
proizvodnjo kamna ter uvedli okolju prijazno 
podzemno pridobivanje kamna. Hotaveljski 
kamnoseki so sodelovali pri gradnji številnih 
pomembnih objektov doma in v tujini. Branko 
Selak je bil zadnjih sedem let pred razpadom 
bivše države predsednik upravnega odbora 
združenja kamnarjev Jugoslavije, Kamergran 
v Beogradu. Med drugim je bil podpredsednik 
zborničnega Združenja gradbeništva in indus-
trije gradbenega materiala, predsednik Društva 
direktorjev občine Škofja Loka, Žiri, Gorenja 
vas  Poljane in Železniki ter 16 let predsednik 
zbornice za gradbeništvo pri GZS. Leta 1999 
je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske 
in podjetniške dosežke. Znal je prisluhniti tudi 
potrebam domačega kraja in širše občine ter 
prispevati v dobro razvoja kraja in ljudi.

»Za Hotaveljske kamnoseke se je v 25 letih 
ogromno spremenilo. Takrat je bilo podjetje ve-
zano predvsem na domači trg (slovenski in prej 
jugoslovanski trg). Danes domači trg pokriva 
samo še 5 do  10 %. Za nas je bistven izvoz na 
najbolj zahtevne trge. Spremenila se je struktura 
proizvodnje – iz masovne proizvodnje smo prešli 
na projekte, ki so plod individualnih zahtev pro-
jektantov in naših znanj. Z znanjem, ki je v naši 
stroki na prvem mestu, smo prišli med najboljše. 
To je za podjetje, ki nima zadosti lastnih surovin, 
edini pogoj za obstoj,« pojasnjuje Branko Selak 
in poudari, da so z ‘novo občino’ zadovoljni. 
Dobro so sodelovali tudi z občino Škofja Loka. 
»Z občino Gorenja vas - Poljane dobro sodelu-
jemo in kot eno večjih podjetij v kraju smo si pri 
svojem delovanju enotni – delamo za dobrobit 
domačega kraja. Danes je zelo pomembno, da 
znamo to lokalno skupnost tudi predstavljati 
navzven.« Občina si na področju gospodarstva 
in turizma prizadeva, da bi ustvarila čim več za-
poslitev za domače ljudi. »Če bodo ti ostali, bodo 
več pozornosti namenjali ohranjanju okolja in 
narave. K temu stremimo tudi v podjetju Marmor 
Hotavlje in smo zelo zadovoljni, ko naši poslovni 
partnerji občudujejo lepoto okolja in narave, kjer 
živimo in delamo.«

Častni občan leta 2005:  
Peter Jovanovič za dolgoletno delo na 
področju likovnega ustvarjanja

Peter Jovanovič, rojen 6. februarja 1938 v 
Dolenji Žetini, je svoje formalno šolanje zaključil 

leta 1952, ko je zaključil obvezno šolanje. Riše od 
svojega osmega leta dalje, prvi honorar za svoje 
likovno delo je dobil že pri desetih. Svoje prve 
risbe, na katerih je poskušal upodobiti življenje 
okrog sebe, je narisal v samotah svojega doma, 
pripetih na strme bregove visoko pod Blegošem. 
Njegova pot uveljavljanja v slovenskem likovnem 
prostoru se je pričela leta 1956, ko je reviji Mlada 
pota poslal v oceno nekaj svojih risb. Prve risbe 
je objavil prav tam dve leti kasneje. Takrat se je 

25 let Občine Gorenja vas - Poljane

103 občinski nagrajenci, med njimi šest  častnih občanov
23. november je s sklepom občinskega sveta občinski praznik. Na ta dan je 
bila leta 973 zapisana darilna listina cesarja Otona II. kot najstarejši pisni 
vir, v katerem so prvič omenjeni kraji v današnji Občini Gorenja vas - Poljane. 
Občina v spomin na ta dogodek že tradicionalno pripravi slavnostno akademijo 
s podelitvijo priznanj zaslužnim občanom za dosežke v gospodarstvu, vzgoji, 
izobraževanju, znanosti, kulturi, športu, zaščiti in reševanju, ekologiji in na 
drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, 
vsestransko bogatejšemu ter polnejšemu življenju občanov ter imajo večji pomen 
za ugled in razvoj občine in širše skupnosti.

Branko Selak, rojen 26. novembra 1947 na 
Dolenji Dobravi, se je po končani osnovni in 
Srednji gradbeni šoli Ljubljana leta 1969 zapo
slil v Marmorju Hotavlje ter ob delu diplomiral 
na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. 
Sprva je bil vodja obrata, nato je vodil montažo 
in proizvodnjo, skrbel za prodajo, vodil večje 
investicije, bil tehnični vodja in leta 1980 prev-
zel direktorsko mesto. Vsa ta leta družba posluje 
z dobičkom in je postala doma in v tujini znana 
kot trdna in uspešna.

Marmor Hotavlje temelji na 71letni tradici-
ji. V času vodenja podjetja je bil velik pouda
rek na sodobni opremljenosti, usposabljanju 
kadrov, računalniško podprti informatiki, raz-
voju novih materialov in tehnologij, izvozu na 
zahtevne trge in ohranitvi podjetja v slovenski 
lasti. Kot prvi kamnarji na svetu so nabavili 

Branko Selak
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začel ukvarjati tudi s kiparjenjem, ki je kasneje 
postalo njegov razpoznavni znak. Svoje risbe je 
prvič predstavil na skupinski razstavi sodelavcev 
revije Mlada pota v ljubljanskem nebotičniku 
leta 1959. Od takrat dalje ves čas razstavlja. Z 
nepremagljivo slo po ustvarjanju in s hribovsko 
trmo je premagal številne težave, s katerimi se 
mora spopasti umetniški ustvarjalec brez formalne 
izobrazbe. Motivno njegovo risarsko in kiparsko 
delo izvira iz domačega, vaškega, hribovskega 
okolja s posebnim poudarkom na otrocih, nadalju-
je se zlasti v spomeniški plastiki, z upodabljanjem 
davnih in bližnjih zgodovinskih dogajanj, zatem 
seže v poustvarjanje številnih likov in motivov 
po slovenski klasični literaturi, od Prešerna prek 
Levstika, Milčinskega, Seliškarja, Voranca, 
Balantiča pa do Pesmi štirih in še dalje: loteva 
se tudi svetopisemskih motivov. Umetniška dela 
samorastnika izpod Blegoša najdemo na območju 
občine Gorenja vas  Poljane. Praskanke krasijo 
njegovo rojstno hišo, šolo, župnišče in gasilski 
dom v Javorjah ter nekatere zasebne hiše. Nje-
gove lesene skulpture so postavljene pri koči 
na Ermanovcu, v Poljanah, v cerkvi v Javorjah 
in Poljanah. Mnogo jih je v zasebni lasti. Svoje 
lesene plastike, risbe in grafike je Jovanovič 
predstavljal na več razstavah v občini. Dajal je 
pobude in se s svojimi deli udeleževal številnih 
dobrodelnih prireditev, katerih izkupiček je bil 
namenjen socialno ogroženim ljudem.

»Zame se v obdobju 25 let ni kaj dosti spre-
menilo. Pri svojem ustvarjanju in pripravi raz-
stav sem samostojen. Še vedno delam, res pa da 
manj kot včasih,« je povedal Peter Jovanovič. 
Izpostavlja dejstvo, da se je umetnost spreme-
nila in je včasih preveč moderna in nerazumlji-

Peter Jovanovič
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va za starejše generacije. Pomembno se mu 
zdi, da je občina samostojna. »Morda smo le 
nekoliko majhni. Sicer pa toliko, kot ima občina 
finančnih sredstev, toliko lahko naredi.« 

Častni občan leta 2007: 
Jože Bogataj za dosežene uspehe v vseh 
treh mandatih vodenja občine 

Jože Bogataj se je rodil 16. septembra 1935 
na Dolenji Dobravi. Naloge prvega župana ob 
ustanovitvi Občine Gorenja vas  Poljane v letu 
1994 niso bile lahke, saj je bilo treba poskrbeti za 
mnogo organizacijskih stvari, da je občina lahko 
začela z delovanjem in postajala enakovredna os-
talim občinam. V treh mandatih županovanja se 
je na področju šolstva, gospodarstva, kulture na-
redilo izjemno veliko. To obdobje so zaznamov-
ala velika vlaganja v šolske objekte; dogradila se 
je OŠ Poljane in s tem postala osemletka, zgrajen 
je bi prizidek k OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, 
s čimer se je uredilo prostore za otroško varstvo, 
zagotovljene so bile tudi prostorske možnosti za 
prehod na devetletno šolanje. Zgradil se je vrtec 
na Sovodnju, začela se je gradnja telovadnice v 
Poljanah, snovali so se načrti za telovadnico v 
Gorenji vasi, zgradilo se je več športnih igrišč 
po različnih krajih.

V tem obdobju so se prav tako odpirale 
prostorske možnosti za podjetnike, začela se 
je izgradnja gospodarske cone Todraž, tekle so 
priprave na gradnjo gospodarske cone Dobje, 
subvencionirala so se nova delovna mesta in 
dodatne dejavnosti na kmetijah, uvedeno je bilo 
dodeljevanje vrste drugih podpor za podjetnike 
in kmete. Zgradili so se čistilni napravi v Gore-
nji vasi in Poljanah in velik del kanalizacijskega 
omrežja. Uveden je bil sistem ločenega zbiranja 
odpadkov, zgrajeni so bili ekološki otoki, začelo 
se je z gradnjo sodobnega zbirnega centra za 
odpadke. Zgradil se je trgovskostanovanjski 
center v Gorenji vasi, odkupljen je bil Dom 

103 občinski nagrajenci, med njimi šest  častnih občanov
Partizan in rojstna hiša slikarjev Šubicev.

Posebno pozornost je namenjal vlaga
njem v cestno infrastrukturo, saj je tudi preko 
izboljšanja cestnih povezav želel prispe-
vati k ohranjanju in izboljšanju življenja v 
hribovitejših predelih.

Občina je pod vodstvom Jožeta Bogataja 
odločno zakorakala na pot napredka in razvoja 
naših krajev, na kar smo danes lahko upravičeno 
ponosni.

Jože Bogataj
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»Od takrat do danes se je veliko spreme-
nilo, seveda na boljše za ljudi. Že izračuni in 
rezultati so takoj pokazali, da je bila odločitev 
za samostojno občino pravilna. Mesto je veliko 
potrebovalo, kar se je poznalo pri finančnih 
sredstvih, podeželje pa je ostajalo zadaj,« se 
spominja Bogataj in nadaljuje: »Včasih nismo 
tako gledali v korist politike, danes pa je politika 
tista, ki usmerja stvari.« Spremenili so se časi, 
več je denarja, zato so posledično izboljšave 
možne hitreje in prej. Danes je drugače, postav-
ljeni temelji so se pričeli izboljševati. V vseh teh 
letih se je ogromno naredilo na področju šole, 
vrtcev in dostopnosti višje ležečih krajev …«

Lidija Razložnik
Foto: arhiv Občine GVP

Vladimir Kavčič (1932–2014), 
častni občan leta 2014

Alojzij Štremfelj (1920–2002), 
častni občan leta 2016

Alojzij Oražem (1932–2017), 
častni občan leta 2017

Čeprav je od osrednjih dogodkov letošnjega 
praznovanja stote obletnice izida Visoške kronike 
minilo že nekaj mesecev, se na Poljanskem še vrstijo 
prireditve, povezane s tem Tavčarjevim romanom.

Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane prav tako 
nadaljuje začete aktivnosti, povezane s to obletnico: do 
konca leta bodo sledile ponovitve igre Visoška kronika v 
poljanskem narečju (dramatizacija in režija Andrej Šubic) 
v Poljanah, Škofji Loki in verjetno še kje. Tako bodo 
ponovitve 21., 22., 27. in 29. septembra v kulturnem 
domu v Poljanah in s tem možnost ogleda predstave 
tudi za tiste, ki si je junija niso uspeli ogledati. Dodatna 
predstava za učence osnovnih šol iz Gorenje vasi in 
Poljan bo 25. septembra, ker sta obe šoli izrazili zani-
manje za ponovitev predstave za učence višjih razredov. 
V oktobru bodo uprizorjene ponovitve na Loškem odru 
v Škofji Loki.

11. oktobra ob 18. uri KD dr. Ivan Tavčar Poljane 
in Zavod Poljanska dolina organizirata na Visokem 

predavanje muzikologa dr. Franca Križnarja z naslo-
vom Glasba izza časov Tavčarjeve Visoške kronike. 
Kot je predavatelj zapisal v povzetku: »V Tavčarjevem 
romanu Visoška kronika je veliko glasbeno pro- in 
reprodukcijskih ter percepcijskih in recepcijskih iz-
razov: od Visokega, prek Škofje Loke prek takrat še 
neenotnega slovenskega nacionalnega, državnega 
in kulturnega prostora pa vse tja do (sedanjih) Avstrije 
in Nemčije, torej do evropskega prostora … Roman 
neposredno navaja določene glasbene in plesne 
izraze. Še posebej so poudarjeni ljudska in umetniška 
glasba ter glasba in ples, ki sta bila ves čas tudi idejno 
razprta med protestantsko in katoliško cerkvijo … V 
besedi, sliki in glasbi pa so oblikovane dimenzije in 
razsežnosti predavanja, saj gre za multikulturalni 
prikaz vsega omenjenega ob letošnji 100-letnici izida 
romana v tisku.« Predavatelj nam bo tako približal 
glasbeno ustvarjalnost časa, v katerem je potekalo 
dogajanje Visoške kronike.               Goran Šušnjar

Obletnica Visoške kronike še aktualna
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Pomembna novost spletne strani je možnost 
izpolnitve vloge za subvencijo, kjer je občanom 
v pomoč spletno orodje. Še vedno pa je vlogo 
po izpolnitvi potrebno dostaviti na Eko sklad, 
saj je zaradi zakonskih zahtev za dodelitev 
spodbude potrebna originalno podpisana vloga. 
V prihodnosti je predvidena elektronska oddaja 
vlog v celoti. 

Nov javni poziv 
Junija je Eko sklad objavil nov javni poziv 

(74SUBOB19), ki je po vsebini nadaljevanje 
enega od prejšnjih pozivov (54SUBOB17), 
kjer so občani lahko pridobili nepovratne 
finančne spodbude za nove naložbe rabe ob-
novljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb, od vgradnje 
kolektorjev in toplotne izolacije do zamenjave 
oken ali kurilnih naprav. Bistvena sprememba 
pri samem postopku je, da se vloga zdaj odda 
po zaključku naložbe. Pri prejšnjem javnem 
pozivu je namreč veljalo, da je potrebno vlogo 
s pripadajočimi prilogami poslati na Eko sklad 
pred pričetkom izvedbe, vlagatelj pa je lahko 
zaključno dokumentacijo posredoval v roku 
enajstih mesecev od prejema odločbe o prido-
bitvi sredstev. 

Nekatere subvencije so višje 
Višina spodbude pri vgradnji solarnega 

ogrevalnega sistema je zvišana na 30 odstotkov 
priznanih stroškov naložbe. Še vedno se za 
zamenjavo stare kurilne naprave lahko pridobi 

Eko sklad

Nov javni poziv in prenovljena spletna stran
Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, ima od septembra dalje prenovljeno 
spletno stran, dostopno na naslovu www.ekosklad.si, ki omogoča boljšo pregled-
nost ter hitrejši dostop do želenih vsebin, pomoč pri izpolnjevanju vloge ter 
elektronsko naročanje na brezplačno energetsko svetovanje, ki je za prebivalce 
Poljanske doline najbližje v Škofji Loki. 

višja višina subvencije, za območje Poljanske 
doline je to 50 odstotkov priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 4.000 evrov za 
kurilno napravo na lesno biomaso, in do 40 
odstotkov priznanih stroškov naložbe oziroma 
2.500 evrov za ogrevalno toplotno črpalko tipa 
zrak/voda pri zamenjavi stare kurilne naprave 
z novo toplotno črpalko. Pri zamenjavi stare 
kurilne naprave z novo je zdaj tudi natančno 
opredeljeno, da se za pridobitev višje spodbude 
ne upošteva, če gre za zamenjavo stare lokalne 
kurilne naprave ali električne ogrevalne naprave 
oziroma toplotne črpalke. S 1. januarjem 2020 
se začne uporabljati nova evropska uredba in 
kotli, kupljeni po 31. decembru 2019, bodo 
morali ustrezati pogojem, ki jih ta določa. Pri 
zamenjavi oken in balkonskih vrat so priznani 
strošek naložbe zdaj tudi zunanja vhodna vrata, 
spodbuda ostaja na do 20 odstotkov priznanih 
stroškov naložbe, povečal pa se je priznani 
strošek na m² zamenjanega lesenega stavbnega 
pohištva. Višina spodbude pri izolaciji strehe ali 
stropa proti neogrevanemu prostoru je povečana 
na 12 evrov/m2, procentualno spodbuda ostane 
enaka. Pri izvedbi toplotne izolacije ni več 
pogoj predpisana minimalna debelina izolaci-
jskega materiala, ampak je pogoj razmerje λ/d, 
ki je pri ukrepih fasade in strehe zaostreno glede 
na predhodni javni poziv. Vgradnja nekaterih 
lokalnih prezračevalnih naprav je ustrezna le 
v parih, sicer subvencija ostaja enaka. Ukrepi, 
ki zadevajo gradnjo ali celovito obnovo 
skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, so 

objavljeni v ločenem javnem pozivu (73SUB
sNESOB19). 

Nov ukrep za toplotno izolacijo tal 
Spodbuda po novem javnem pozivu se lahko 

dodeli tudi za toplotno izolacijo tal na terenu ali 
tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši 
eno ali dvostanovanjski stavbi. Pogoj je, da 
je razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in 
debelino (d) novovgrajene toplotne izolacije 
λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu 
razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne 
upošteva. 

Gradbeno dovoljenje ni več obvezno 
Pomembna novost postopka je, da gradbeno 

dovoljenje ni več obvezna priloga vloge na 
javni poziv, saj lahko vlagatelj namesto grad-
benega dovoljenja predloži izpolnjeno Izjavo o 
legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, 
ki jo podpiše pod kazensko in materialno 
odgovornostjo. Izjava je priloga razpisne doku-
mentacije, ki je dostopna na spletni strani Eko 
sklada. S podpisom izjave je hkrati z gradbenim 
dovoljenjem ukinjeno tudi Soglasje lastnika/
solastnika in morebitna parcelacija. Pri oddaji 
vlog je potrebno biti pozoren na to, da mora 
biti pri nekaterih ukrepih gradbeno dovoljenje 
za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano 
pred 1. julijem 2010, morebitna odločba o 
legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 
1. julijem 2010, oziroma odločba o domnevi 
izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja 
po 118. členu GZ (za stavbe, zgrajene pred 
31. decembrom 1967) pred izdajo odločbe po 
javnem pozivu. 

Vloga mora biti do odločbe popolna
Vloga mora vsebovati vso predpisano do-

kumentacijo: obrazec Vloga, katerega priloga 
je tudi Izjava o legalnosti in namembnosti 
stanovanjske stavbe, račun, potrdilo o plačilu 
in fotografije, izvedene naložbe ter more-
bitne druge obvezne priloge, ki se nanašajo 
na posamezni ukrep. Ukinjena je namreč 
pogodba o izplačilu spodbude in subvencija se 
izplača na podlagi dokončne odločbe o dodel-
itvi spodbude, v predvidenem roku 60 dni od 
dokončnosti odločbe. Največ subvencij se 
sicer nanaša na vgradnjo novih kurilnih naprav 
na lesno biomaso in toplotne črpalke, zato je 
pomembno, da se ob zamenjavi starih kurilnih 
naprav z novimi fotografira staro, obstoječo 
kurilno napravo, kjer je s fotografije razvidno, 
da je priključena na ogrevalni sistem. Prostor 
mora biti fotografiran tudi takoj po odstranitvi 
in pred morebitno prenovo prostora, priložiti 
je potrebno tudi fotografije nove kurilne 
naprave. 

V septembru in oktobru bodo organizirana 
izobraževanja za izvajalce, občani pa lahko več 
informacij v zvezi s subvencijami najdejo na 
novi spletni strani ali se obrnejo na Eko sklad 
v času uradnih ur. 

Maja Čadež

To je bil slogan letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti, ki je v evropskih državah potekal 
med 16. in 22. septembrom. Vodilo trajnostne 
mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mo-
bilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove 
škodljive posledice.

Z letošnjim sloganom nas želi spodbuditi, 
da v svoje vsakdanje opravke vključimo hojo, ki 
izboljša počutje in krepi telo, hkrati pa z neupo-
rabo avtomobilov tudi prispevamo k čistejšemu 
okolju. V omenjenem  tednu je tako ministrstvo za 
infrastrukturo kot slovenski koordinator projekta 
na različne načine spodbujalo hojo, kolesarjenje 
in uporabo javnih prevoznih sredstev, da bi tako 
zmanjšali onesnaževanje s CO2. Želja je, da bi 
se tega posluževali tudi sicer ter tako postopno 
spreminjali potovalne navade. Kjer in kadar je to 
možno, svetujejo izogibanje prometnim konicam, 
da se na delo vozi skupaj več oseb v avtu ali se 
starši dogovorijo za prevoz več otrok skupaj. Da 
se uporablja javna prevozna sredstva, kolo ali 
hojo vsakič, ko je to možno. Da se vozi manj oz. 
se premisli o nujnosti vsake vožnje. Pri porabi 

enega samega litra dizelskega goriva namreč 
nastane kar 2,65 kilograma CO2, pri porabi enega 
litra bencina pa 2,37 kilograma izpustov CO2. 
Pozivajo tudi k znižanju hitrosti, saj s hitro vožnjo 
pridobimo 10 minut na 100 kilometrov, v okolje 
pa se spusti kar 80 odstotkov več CO2. 

Tudi šole in vrtci v občini so se pridružili pro-
jektu trajnostna mobilnost. S tem spodbujajo, da 
bi otroci v šolo prihajali na trajnosten način: peš, 
s kolesom ali z javnim prevozom – z avtobusi 
in s kombiji. Tako bi zmanjšali promet v okolici 
šol ter posledično nevarnosti, otroci pa bi se 
pred začetkom pouka nadihali svežega zraka in 
podružili z vrstniki.                           Tina Dolenc

Gremo peš!
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Letošnja 46. izvedba dirke Giro del Friuli 
je potekala od 9. do 11. avgusta. Ista dirka je 
bila leta 2012 ena izmed prvih preizkušenj za 
Primoža Rogliča, pred  leti se je je udeležil 
tudi kolesar Luka Mezgec … Omenjena 
dirka je res pravi tekmovalni izziv. Letošnja 
je zajemala štiri etape v treh dneh, od tega tri 
dirke in en kronometer. Aleš je na tekmovanje 
prišel z ekipo KD LPP in s sotekmovalcem 
Miho Aličem (iz Lučin, sicer zmagovalcem 
letošnjega malega maratona Franja), ki mu je 
na etapah pomagal.

Dirka je za vami, vtisi so še sveži. Kako 
je vse skupaj potekalo?

Letošnji Giro del Friuli se je že začel s 
kraljevsko gorsko etapo v dolžini 101 kilo-
meter in s ciljem na prelazu Sappada (1250 
metrov). Glede na izkušnje sem vedel, da bo 
to najbrž odločilna etapa in da moram paziti 
na konkurente. Po prvem gorskem cilju sem se 
počutil dovolj močan, da sem se odločil za beg, 
vendar so mi sledili še trije italijanski kolesarji, 
s katerimi smo složno vozili do zadnjega vzpo
na. Uspel mi je najboljši razplet, osvojil sem 
vzpon, prišel v cilj sam ter oblekel roza majico 
vodilnega kolesarja na dirki. Sledilo je branjenje 
prvega mesta, kar je bilo zelo naporno. Pomoč 
ekipnega kolega Miha Aliča ob pokrivanju 
napadov mi je prišla zelo prav. Konkurenca se 
ni nameravala predati, saj je bilo na dirki veliko 
odličnih kolesarjev, tako iz Slovenije kot iz 
Italije. Odločilen je bil kronometer v 3. etapi, 
kjer sem najbližjega konkurenta prehitel  za 
sekundo in zmagal. Zadnja etapa je bila dolga in 
priložnosti za pobeg je bilo veliko, vendar sem 
pred začetkom etape dobil pomoč slovenskih 
kolesarjev, ki so bili na dirki. 

Kdaj se je začelo vaše prijateljevanje s 
kolesom?

Tekmovalni kolesar je bil že moj oče in že kot 
otrok sem lahko šel kdaj pogledat kakšno nje-
govo dirko. Ko je oče obesil svoje kolo na ‘klin’, 
sem z njegovim kolesom, specialko znamke 
Benotto, začel kolesariti in se pri 19 letih udeležil 

Uspeh kolesarja Aleša Hrena

Poljanec slavil na italijanskem Giru del Friuli
Alešu Hrenu, amaterskemu kolesarju iz Srednje vasi v Poljanski dolini, je kole-
sarjenje postalo način življenja. Po 23 letih zelo uspešne kariere je poleti na 
Giru del Friuli, ki poteka v okolici Vidma, dosegel zmago in uresničil cilj, ki se 
mu je do sedaj vztrajno izmikal.

svojega prvega maratona 
Franja. Kolesarjenje sem 
hitro vzljubil in mi je postalo 
način življenja. Najprej sem 
se začel udeleževati tekem 
po Sloveniji, od leta 1995 
dalje pa tekmujem v Italiji. 
Dirke so mi všeč, ker so 
dobro organizirane, hitre, 
z močno konkurenco in 
ker nanje pridejo izkušeni 
kolesarji.

Kateri od kolesarjev 
vam je za vzor?

Leta 1995 smo pod 
ok r i l j em ŠD Po l j ane 

ustanovili kolesarsko sekcijo INDU TEAM po 
vzorniku in kolesarju Miguelu Indurainu. Tour 
de France je osvojil kar petkrat in je bil nasploh 
najboljši kolesar v tistem času, ko sem jaz 
začenjal kolesariti. Imel je poseben slog vožnje, 
sicer pa je bil  karizmatičen in miren človek. 

Poleg zadnjega Gira del Friuli ste dosegli 
še vrsto lepih uspehov. Kateri so vaši 
najljubši?

V Sloveniji sem osvojil vrsto naslovov 
državnega prvaka med amaterji, predvsem na 
cestnih dirkah. V karieri sem dosegel več kot 100 
zmag. Največje zmage, ki so mi ostale v spominu, 
so dirka Udine–Trbiž (2005), vzpon na Matajur 
in letošnji Giro del Friuli. Lansko deseto mesto 
s svetovnega prvenstva v Italiji je tudi odličen 
rezultat, saj je bila konkurenca na prvenstvu zares 
močna in tudi proga je bila zelo težka. 

Trenirate sami ali v skupini? Ste imeli za 
Giro del Friuli kakšne posebne priprave? 

Treniram sam, vsak dan, razen v zimskem času, 
če je res zelo mrzlo. Takrat grem na trenažer ali pa 
peš v naravo. Treniram po dve uri na dan, na leto 
naredim okrog 10.000‒12.000 kilometrov. Giro 
del Friuli je zame najpomembnejša dirka sezone. 
Včasih poteka pet, včasih tri dni. Na dirko moraš 
priti res dobro pripravljen, saj se je udeležujejo 
najbolje pripravljeni kolesarji iz Slovenije, Furlanije 
in tudi kakšna ekipa z juga Italije. 

Treningi so lahko zelo naporni. Se je vedno 
enostavno odpraviti ali se včasih tudi ne bi?

Na trening grem včasih zelo težko, ker vem, 
kaj me na njem čaka. In ker vem, da je trening 
težji kot dirka. Včasih ga tudi spustim, ampak 
malokrat. Najtežji so intervalni treningi, ampak 
veš, da če boš dobro pripravljen, bo dirka lažja. 
Tako za trening kot za tekmo mi ustrezajo 
razgibani tereni in dobre hitrosti.

Ste aktivni član ŠD Poljane in idejni vodja 
tradicionalne dirke na Stari vrh. 

Ja, delujem v ŠD Poljane, kjer kolesarska 
sekcija organizira dirko na Stari vrh. Naslednje 
leto bomo praznovali že 20. obletnico, idejo 
zanjo pa sva dala skupaj z Andrejem Dolencem. 
Tradicionalno jo izpeljemo v juliju. 

Ste tudi otroka že navdušili za kole-
sarstvo? 

Ja, okužil sem že vso družino (smeh). 
Večkrat skupaj kolesarimo, oba otroka imata 
specialke in sta že navdušena kolesarja. 

Kako naprej, kakšne cilje imate?
Septembra in oktobra je še nekaj dirk v 

Italiji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Naslednje 
leto je svetovno prvenstvo v Kanadi, a se ga 
verjetno ne bom udeležil, ker je predaleč. Giro 
del Friuli mi je vsekakor v prvem planu. Dokler 
se bom počutil, da lahko enakovredno vozim 
z mlajšimi, bom tekmoval, potem pa, če ne 
drugače, za svoje zadovoljstvo.   

Čestitke in še veliko uspehov na vaši poti!
Pogovarjala se je Maja Čadež. 
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Rekreacija ŠD Partizan Gorenja vas
VRSTA VADBE DAN IN URA ZAČETEK
AEROBIKA PONEDELJEK ob 19.30  7. 10. 2019
 TOREK ob 18.30 1. 10. 2019
VADBA ZA STAREJŠE TOREK ob 16.30 1. 10. 2019
 TOREK ob 17.30 
PILATES PONEDELJEK ob 18.30 7. 10. 2019
 ČETRTEK ob 17.30
 ČETRTEK ob 18.30 3. 10. 2019
ZUMBA  PONEDELJEK ob 20.30 7. 10. 2019
BOOT CAMP  TOREK ob 20.30 1. 10. 2019
NOVO! JOGALATES! TOREK ob 19.30  

Za več informacij nam pišite na: vodene.vadbe.gv@gmail.com.
Vadbe potekajo v avli OŠ Ivana Tavčarja. Lepo vabljeni vsi, ki želite storiti nekaj 

dobrega za svoje telo. Pridite na teden odprtih vrat, ki bo med 1. 10. in 7. 10. 2019,  
in si izberite svojo vadbo! Vljudno vabljeni!

Aleš Hren iz Srednje vasi, zmagovalec letošnjega Gira del Friuli
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Vabilo na strokovno ekskurzijo Od nasadov in sadovnjakov do izdelkov  
Razvojna agencija Sora in LAS loškega pogorja vas v okviru projekta Odprta vrata kmetij 28. septembra 
2019 vabita na strokovno ekskurzijo Od nasadov in sadovnjakov do sadnih izdelkov. Zbrali se boste pri 
stari vojašnici v Škofji Loki ob 8. uri, predviden prihod v Škofjo Loko je ob 17. uri.

Vsebina: 
• vzdrževanje in rez sadnega drevja, pridelava jagod (Drevesnica Zakotnik, Dorfarje),
• predelava sadja: sadni sokovi, žganje, suho sadje (Kmetija Matijovc, Podbrezje),
• ogled travniškega sadovnjaka starih sort (Sadjarsko društvo Tunjice, Tunjice),
• predelava sadja: sadno vino, kis (Ekološka kmetija Matevžuc, Laze v Tuhinju),
• trženje in predelava jagod (Kmetija pri Ropet, Radomlje).

Programi posameznih kmetij se med seboj dopolnjujejo, tako da boste udeleženci pridobili zaokroženo 
sliko o pridelavi sadja in jagodičevja ter o predelavi v sadne izdelke. Stroški izvedbe programa, prevoza 
in kosila so kriti iz projekta. Število mest je omejeno. Ekskurzija je namenjena trenutnim in potencialnim 
kmetovalcem ter vsem, ki jih omenjena tematika zanima in prihajajo iz občin Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in Žiri. 
Prijave in dodatne informacije: Jerneja Klemenčič Lotrič, 04/50-60-222, jerneja.lotric@ra-sora.si.

Vabljeni!

Majda in Emil sta se na skupno poslovno 
pot podala leta 1999. »Glavno vodilo za 
samozaposlitev je bila sprva želja po golem 
preživetju takrat že šestčlanske družine, saj so 
se nama kmalu po poroki rodili štirje sinovi, 
Emil pa je medtem še hodil v službo. Ker oba 
izhajava iz delovnih kmečkih družin, sama 
pa sem po izobrazbi diplomirana agronomka, 
sva imela tiho željo za samostojno ustvarjanje 
z rastlinami,« se začetkov spominja Majda. 
Prve stranke sta na vrtnarijo vabila s pomočjo 

20 let Vrtnarstva Stanonik

»Zadovoljne in stalne stranke so nam 
največja motivacija za nadaljnje ustvarjanje«
Vrtnarstvo Stanonik letos praznuje 20-letnico svojega delovanja, ki so jo v 
juliju obeležili z blagoslovom vrtnarije. V tem času so uspeli postati razvojno 
naravnano podjetje s trenutno sedmimi zaposlenimi in s pomembno prisotnostjo 
na področju vzgoje sezonskih rastlin, cvetličarske dejavnosti in parkovnega 
vrtnarstva. Za Podblegaške novice je Majda Stanonik spregovorila o začetkih 
vrtnarske dejavnosti v Zakobiljku.

radijskih in časopisnih oglasov in dober glas se 
je začel širiti. Počasi sta povečevala površino 
rastlinjakov in nabor rastlin. Znanje sta pri-
dobivala predvsem iz strokovne literature in 
različnih izobraževanj, se učila na napakah ter 
tako pridobivala dragocene izkušnje. »Preživeti 
dnevi in noči v rastlinjakih so bili dolgi, vendar 
sva bila srečna, da lahko ustvarjava na lastni 
zemlji, hkrati pa smo tako kot družina lahko 
večino časa preživeli skupaj.« 

Kmalu sta začela tržiti sezonske rastline 

tudi v veleprodaji. Emil je po nekaj letih pustil 
službo in se prav tako posvetil delu na vrt-
nariji ter prodaji na tržnih prostorih. »Njegovo 
tehnično znanje je še danes zelo pomembno pri 
delu, tudi pri grelcih v rastlinjakih, ko se pri 
temperaturnih alarmih sredi noči preprosto ne 
moreš zanesti na nikogar drugega kot na lastno 
znanje.«  Zaradi obilice ponudnikov in nered-
nih plačnikov sta veleprodajo počasi opustila, 
se preusmerila v maloprodajo in v letu 2005 
odprla prvo cvetličarno v Gorenji vasi. »Tako 
sva se približala ljudem s sezonskimi rastlinami, 
hkrati pa sva izdelovanje slovesne in žalne 
floristike prestavila v novo poslovno enoto. 
Kasneje sva pričela širiti cvetličarsko dejavnost 
v Cerkno, Selca in Vešter. Kot vsak podjetnik 
sva se tudi midva soočila z veliko pomembnimi 
odločitvami; ena od njih je bila delen umik s 
področja cvetličarn in preusmeritev energije v 
parkovno vrtnarstvo ter širitev strojnega parka 
za urejanje vrtov.« Vseskozi sta vlagala pred-
vsem v modernizacijo vrtnarije, zadovoljstvo 
kupcev ter kakovost proizvedenih rastlin. 

Letno ponujajo več kot 800 sort rastlin
Danes so ob pomoči pridne širše družine, 

sezonskih delavcev in izvrstnih cvetličark 
v prvi vrsti vrtnarija in podjetje, ki pod eno 
streho združuje tri močne segmente. »Pri-
marno letno ponudimo preko 800 različnih 
sort rastlin iz lastne vzgoje, za vsak vrt, dom 
in balkon. Velik poudarek dajemo sezonskim 
rastlinam, grmovnicam, trajnicam, starejši sin 
pa je pred leti prevzel področje vrtnih rastlin in 
ustvaril bogato linijo s preko 90 različnimi sor-
tami zelenjavnih sadik in 80 sortami zelišč ter 
dišavnic,« navaja Majda. Poleg tega opravljajo 
cvetličarsko dejavnost v cvetličarni v Gorenji 
vasi, že vrsto let pa tudi vztrajno prodirajo na trg 
parkovnega vrtnarstva. Tu so se specializirali za 
urejanje in vzdrževanje zasebnih vrtov, brežin 
in dvorišč, hkrati pa nudijo podporo lokalnim 
skupnostim z vzdrževanjem javnih površin. 
V zimskih mesecih na njihovi vrtnariji že 
potekajo polne priprave na pomladno sezono, 
poteka servisiranje parkovne mehanizacije in 
rastlinjakov, vzamejo si čas za izobraževanja 
in pripravo projektov. »Sledimo zastavljenim 
ciljem in še večji dovršenosti procesov dela, 
zadovoljne in stalne stranke so nam največja 
motivacija za nadaljnje ustvarjanje,« zaključi 
Majda in doda, da si v prihodnje želijo še 
izboljšati zadovoljstvo strank na vseh področjih, 
ki jih pokrivajo, in kupcem resnično ponuditi 
popoln t. i. ‘zeleni servis’. 

Ob praznovanju 20letnice delovanja se zah-
valjujejo vsakemu izmed vas, ki jim omogočate, 
da sledijo svoji strasti – delu z rastlinami. Brez 
vas ne bi bilo nadaljnje rasti, zato obljubljajo, 
da se bodo še naprej trudili za vaše zadovoljstvo 
na vseh področjih. 

Kristina Z. Božič

Majda Stanonik v enem izmed rastlinjakov Vrtnarstva Stanonik
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Center medgeneracijskega učenja Občina Gorenja vas - Poljane in Ljudska univerza Škofja Loka

VABITA 
 na okroglo mizo

»MOJE DELO JE DELO ZA STAREJŠE«
v torek, 24. 9. 2019, ob 9. uri 

v mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi

Cilji okrogle mize:
• predstaviti problematiko nege in oskrbe starejših;
• predstaviti zdravstvene poklice: zdravstveni tehnik, bolničar – negovalec in  
  socialni oskrbovalec na domu;
• predstaviti možnostih vseživljenjskega učenja s področja nege in oskrbe; 
• predstaviti zakonodajo za pridobitev dovoljenja za (celo)dnevno varstvo  
  starejših kot dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Sodelujoči na okrogli mizi:
• predstavnik Ministrstva za zdravje,
• predstavnik  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
• župani oz. predstavniki občin Gorenja vas - Poljane, Žiri, Železniki in Idrija,
• predstavnik CSS Škofja Loka,
• ravnateljica Srednje šole Jesenice,
• predstavnik ZRSZ Kranj,
• predstavnik CSD Škofja Loka
• in drugi.

Na okroglo mizo vabimo:
• osebe, ki si želite pridobiti poklic oz. se neformalno izobraževati na področju  
  nege in oskrbe;
• osebe, ki se želite vključiti v prostovoljstvo;
• nosilce kmetijske dejavnosti, ki želijo dobiti informacijo o (celo)dnevnem varstvu  
  starejših na kmetiji. 

Prijave: 
gita.mihovec@lu-skofjaloka.si, 04/506-13-20

Na Območni obrtnopodjetniški zbornici 
Škofja Loka želimo poslovno in družabno pove
zati mlade, inovativne in »zagnane« podjetnice 
in podjetnike. S tem namenom ustanavljamo 
Klub mladih podjetnikov, kjer se bodo srečevali 
mladi podjetniki in podjetnice, ki so oziroma 
bodo samostojno začeli podjetniško pot ali pa 
so vpeti v družinska podjetja ter bodoči prev
zemniki podjetij svojih staršev.

Klub bo članom ponujal praktične in 
izobraževalne vsebine, možnosti za druženje ter 
nadgrajevanje znanja. Srečanja bodo predvidoma 
enkrat mesečno in bodo obarvana z zanimivimi 
predstavitvami mladih podjetnikov pa tudi že 
uveljavljenih podjetnikov in podjetnic ter z 
obiski drugih znanih gostov, s katerimi si bomo 
izmenjali primere dobrih praks, manjkala ne bodo 

Mladi na Loškem si želijo povezovanja

Termin Dogodek
23., 26., 30. 9. in 3. 10. 2019 Retorika: GOVORIM Z ŽAROM IN Z VESELJEM JAVNO NASTOPAM
25. 9. 2019 JESENSKI IZLET sekcije upokojenih obrtnikov
26. 9. 2019 Srečanje KLUBA MLADIH PODJETNIKOV
27. 9. 2019 Seminar za frizerje: BARVANJE LAS
oktober 2019 Sekcija lesarjev: STROKOVNA EKSKURZIJA (Program je v pripravi!)
14.‒16. 10. 2019 Strokovna ekskurzija: POTOVANJE SKOZI OKUSE TOSKANE (Prijave zaključene!)
15. 10. 2019 Tečaj in izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva
23. 10. 2019 Seminar: KAKO UREDITI DELOVNA RAZMERJA
24. 10. 2019 Delavnica: Odnosi z mediji “ČE TE NI V MEDIJIH, TE NI”
12. 11. 2019 Seminar: SODOBNI MARKETINŠKI PRISTOPI IN BLAGOVNE ZNAMKE
16. 11. 2019 Usposabljanje za voznike po programu za leto 2019
30. 11. 2019 41. Obrtniški ples

niti izobraževanja in predavanja z različnimi 
vsebinami. Klubu se lahko pridružite vsi, ki se 
na kakršen koli način podjetniško udejstvujete, ne 

glede na panogo in kraj, iz katerega prihajate. Tudi 
starost ni pomembna, čeprav ime kluba veleva, da 
se v njem združujejo mladi. Klub bo deloval pod 
pokroviteljstvom OOZ Škofja Loka, sodelovanje 
v njem pa ni pogojeno s članstvom v zbornici.

Pred poletjem smo že uspešno izvedli prvo 
srečanje, naslednje bo v sredo, 25. septembra, 
ob 8. uri v prostorih zbornice. Vabljeni!

Julija Primožič, strokovna sodelavka

Dodatne informacije:
OOZ Škofja Loka, tel. št.: 04/50-60-200, 
e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net, 
splet: www.ooz-skofjaloka.si, 
FB: www.facebook.com/OOZSkofjaLoka/. 

V okviru projekta Center medgeneracijskega učenja bomo skupaj s 
partnerji zagotovili brezplačna izobraževanja in različne medgeneracijske 
dogodke v občinah Gorenja vas - Poljane,  Žiri in Železniki. 

Ljudska univerza Škofja Loka je v sodelovanju s tremi partnerji prip-
ravila projekt Center medgeneracijskega učenja. Projekt poteka v okviru 
LAS Loškega pogorja, financirata pa ga Evropska unija iz Evropskega 
regionalnega sklada in Republika Slovenija. 

V projektu kot partnerji sodelujejo: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gore-
nja vas, Javni zavod Ratitovec in Vrtec pri OŠ Žiri. Poudarek v projektu 
je na medgeneracijskem učenju oz. prenosu znanj med generacijami in 
medgeneracijskem druženju. 

Prva izobraževanja smo na vašo pobudo organizirali v obdobju od 
januarja do junija 2019. Občani ste se zbirali na različnih tečajih in delavni-
cah. V anketah so vsi udeleženci izrazili željo po nadaljevanju in razširitvi 
izobraževalnih programov in različnih medgeneracijskih dogodkov. Spodaj 
navajamo programe, ki ste jih predlagali, hkrati pa prosimo tudi za nove 
predloge. Z namenom, da se na mlajše generacije prenašajo nova znanja 
in obratno, prosimo tudi za vaše predloge, kaj bi želeli, da organiziramo, 
oz. kaj bi se radi učili ali pa morda celo sami učili druge. 

Programi: 
• tuji jeziki (angleščina, španščina, italijanščina, nemščina),
• računalniška znanja oz. znanja s področja IT (začetni računalniški  

        tečaj, excel, word, uporaba pametnih telefonov),
• medgeneracijsko likovno ustvarjanje z Majo Šubic,
• fotografski tečaj,
• vaš predlog …….....…………………….
Organizirali bomo tečaje in dogodke, za katere bo več interesa. Tečaji 

in medgeneracijski dogodki bodo potekali v mali dvorani Sokolskega doma 
in v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. 

Vaše prijave in predloge sprejemamo na naslov: gita.mihovec@lu-
skofjaloka.si ali po telefonu 04/506-13-20. 
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Kakšna žival je volk? 
Volk je največji predstavnik družine psov, 

kamor sodijo recimo tudi lisice, šakali in kojoti. 
V naravi opravlja vlogo vrhovnega plenilca, saj 
se nahaja na vrhu prehranjevalne verige in lovi 
predvsem velike rastlinojedce. Glavni narav
ni plen pri nas mu predstavljajo divji prašič, 
jelenjad in srnjad. Tako prispeva k naravnemu 
ravnovesju: uravnava številčnost in obnašanje 
svojega plena. Njegova vloga je seveda večja 
na območjih z bolje ohranjeno naravo.

Je v čem poseben?
Volk je zelo teritorialna vrsta. Živi v tropih, ki 

so v resnici družine – starša (t. i. alfa samec in alfa 
samica) in njuni različno stari potomci, ki srdito 
branijo svoje ozemlje pred vsemi tujimi volkovi, 
ki niso člani njihove družine. Tako imamo na 
vsakem teritoriju le po eno družino volkov in 
prekrivanje teritorijev se praktično ne dogaja. 
Velikost teritorija v Sloveniji je v povprečju 
štirideset tisoč hektarjev. Skozi leto se velikost 
družine precej spreminja (rojstva, smrtnost in 
odseljevanja mladih volkov). Tropi v Sloveniji 
večinoma štejejo od 2 do 10 volkov, za krajši čas, 
takoj po poleganju mladičev, pa lahko tudi več.

Koliko volkov/tropov se trenutno nahaja na 
območju severne Primorske in Gorenjske? 

V letu 2018 smo na območju severne Pri-
morske in Gorenjske poleg tropov v Trnovskem 
gozdu in na Nanosu zabeležili še en par in pet 
posameznih volkov, ki so v preteklem letu še 
iskali prazen prostor in partnerja, s katerim bi 
si ustvarili družino. Nad Tolminom smo npr. 
zaznali mladega samca, ki se je odselil iz tropa 
Trnovski gozd, pri Mostu na Soči pa še enega, 
ki izvira iz tropa Menišija (med Vrhniko in 

Intervju: dr. Miha Krofel

»Volkovi vedo, kaj je človek in kaj je ovca ali srna!«
Docent dr. Miha Krofel z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
Biotehniške fakultete v Ljubljani velja za enega najboljših poznavalcev velikih 
zveri pri nas. Z njim smo se pogovarjali o volku, ki je vse od letošnje pomladi 
aktivno prisoten tudi na območju naše in sosednjih občin Cerkno in Železniki.

Cerknico). Zabeležili smo tudi enega volka, ki 
je sem prišel iz okolice Gardskega jezera v Italiji 
in za katerega je genetska analiza pokazala, da 
gre za potomca (sina) slovenskega volka Slavca, 
ki se je leta 2011 odselil iz Slovenije v Italijo. 
Lani je njegov sin prišel v Slovenijo, se nekaj 
časa zadrževal v Trenti, nato pa pot nadaljeval 
proti osrednji Sloveniji, kjer ga je na koncu 
pri Vrhniki povozil vlak. Preliminarni podatki 
kažejo, da tako kot lani nekateri volkovi iz SZ 
Slovenije izvirajo iz slovenskih tropov, drugi 
iz italijanskih. 

Kakšni so rezultati popisa volkov z izzi-
vanjem tuljenja, ki je konec avgusta potekalo 
na območju Cerkljanskega?

Pred kratkim smo opravili monitoring 
volkov s pomočjo izzivanja tuljenja volkov, ki 
je letos poleg Kočevske, Notranjske in Primor-
ske prvič potekal tudi na območju Gorenjske. 
V južnem delu Slovenije so rezultati podobni 
tistim iz prejšnjih let, na severu pa smo potrdili 
prisotnost dveh novih teritorialnih tropov 
volkov, in sicer enega v Cerkljanskem hribovju 
in enega na Jelovici. V obeh izmed teh tropov 
smo uspeli potrditi tudi prisotnost letošnjih 
mladičev. Eden izmed teh mladičev je bil kmalu 
potem tudi odstreljen na Cerkljanskem.

Je pri volku mogoče populacijo urav-
navati zgolj naravno? So predlogi ZGS o 
kvotah odstrela volka sprejemljivi?

Potrebno se je zavedati, da ima odstrel pri 
volku (dokler je trajnosten in z njim ne iztrebi-
mo celotne populacije) relativno majhen vpliv 
na njihovo populacijo. Takšen odstrel ne ogrozi 
populacije, prav tako bistveno ne vpliva na 
njihovo številčnost, saj so volkovi teritorialni. 
Četudi postrelimo ves trop, bodo izpraznjeni 
prostor hitro zapolnili novi mladi volkovi, ki 
si iščejo lastni teritorij, in na območju bo spet 
prisoten en trop. Če volkov ne postrelimo, bo 
trop branil svoj teritorij pred drugimi volkovi 
in bomo spet imeli prisoten en trop. 

Torej nedavna odločba za odstrel enega 
volka na območju Gorenjske in severne 
Primorske ne bo pripomogla k zmanjšanju 
napadov volka na drobnico in kopitarje?

Če bi z odstrelom želeli zagotoviti, da 
volkovi na Gorenjskem in severnem Primor-
skem ne bi bili prisotni, bi morali postreliti vse 
volkove v Sloveniji ter tudi precejšnjem delu 
Italije in Hrvaške.

Kaj je šlo narobe, da volkovi sredi belega 
dne pridejo v naselja, se ne bojijo ljudi in 
napadejo drobnico in kopitarje? 

Približevanje volkov naseljem, včasih tudi 
podnevi, ni nenormalno. Teza, da naj bi bili 
volkovi pretežno nočno aktivne živali, ki se ne 
približujejo naseljem, je bila ovržena že dolgo 
nazaj. Denimo v okolici moje hiše na Notranj
skem so volkovi redno prihajali do vasi že pred 

15 leti in danes se to ne dogaja nič pogosteje. 
Je pa na ravni države srečanj z volkovi več, saj 
se je populacija prostorsko razširila. Ljudje, ki 
imajo manj izkušenj z volkovi, se tudi bolj vzne-
mirijo, če volk pride v bližino vasi, zato to tudi 
pogosteje pride v medije kot na območjih, kjer 
so volkovi že dolgo prisotni in ljudje na podlagi 
lastnih izkušenj vedo, da ne predstavljajo večje 
nevarnosti za človeka.

Kaj je razlog za ‘nenavadno obnašanje’ 
volka?

Zavedati se moramo, da v Sloveniji nimamo 
več prave divjine, saj je tudi v najbolj odročnih 
gozdovih polno motokrosistov, kolesarjev, 
sekačev, nabiralcev gob, pohodnikov … Volk 
je zelo prilagodljiva vrsta in zato se je navadil 
na prisotnost človeka v svojem življenju, sicer 
v Sloveniji in večjem delu Evrope ne bi mogel 
preživeti. Posledica te prilagoditve je, da občasno 
pride tudi blizu vasem. Včasih proti vasem 
pobegne tudi jelenjad, da bi se tako rešila volkov 
za petami. Volkovi so včasih kljub temu uspešni 
in plen slučajno ujamejo v neposredni bližini hiš, 
kar razumljivo vznemiri tamkajšnje prebivalce.

Kako pa na obnašanje volkov vpliva 
križanje s psom? 

Križanje med volkovi in psi je lahko velika 
težava. Pogosto se to dogaja tam, kjer družine 
volkov redno razpadajo, največkrat zaradi pre-
tiranega odstrela. To se na primer dogaja na jugu 
Hrvaške, kjer je prisotnih tudi veliko potepuških 
psov. Eden izmed takšnih križancev je iz Hrvaške 
prišel v Slovenijo in se trenutno nahaja v okolici 
Babnega polja, kjer so ga gozdarji redno videvali. 
Zanj je že odrejen odstrel. Težava s križanci 
je v tem, da so manj prilagojeni na življenje v 
naravi. Zaradi pasjih prednikov imajo tudi manj 
strahu pred človekom, kar lahko potem vodi 
v pogostejše stike. Do zdaj na Gorenjskem in 
severnem Primorskem genetske analize niso 
pokazale prisotnosti križancev. 

Zakaj je volk prišel na območja, kjer ga 
doslej ni bilo?

V preteklosti je bil volk prisoten po vsej 
Sloveniji, dokler ga v večjem delu države niso 
predvsem konec 19. in začetek 20. stoletja 
načrtno iztrebili. Po podatkih, ki jih hranimo na 
naši fakulteti, je bil zadnji volk v Škofjeloškem 
hribovju odstreljen leta 1953. V zadnjih 50 letih 
se je miselnost ljudi potem precej spremenila 
in na naravne plenilce ne gledamo več kot na 
ničvredne škodljivce, temveč jih vidijo kot del 

Dr. Miha Krofel med terenskimi raziskavami ob 
uspavanem volku
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Na območju Gorenjih Novakov je bil pred 
kratkim uplenjen volk, s čimer je bila 

izpolnjena kvota za odstrel na tem območju. 
Se je pa nekaj dni kasneje v Dolenji Žetini 

zgodil nov, že četrti (tretji na drobnico) napad 
volka. Volkovi so poklali več kot 30 ovac, 

večinoma brejih, ter šest jagenjčkov. To je do 
sedaj največji pokol drobnice v naši občini, 
KI JE SKUPAJ Z OBČINAMA CERKNO IN 

ŽELEZNIKI ŽE ODDALA NOVO VLOGO ZA 
ODSTREL DODATNIH PETIH VOLKOV. 
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naše narave, ki imajo pravico do preživetja. 
Iztrebljanje volkov je za večino javnosti postalo 
nesprejemljivo in v 70. letih prejšnjega stoletja so 
lovci sprejeli prve lokalne zaščite za volka. Leta 
1990 so jih prenehali loviti po vsej državi, ka
sneje se je odstrel izvajal po trajnostnih načelih. 
Podobno se je dogajalo v sosednjih državah in 
rezultat tega je, da se volkovi postopoma vračajo 
na območja, kjer so bili v preteklosti iztrebljeni, 
še posebej, če je drugod prostor že zaseden.

Ima na to vpliv tudi smrtnost?
Vzrok za letošnje povečanje pojavljanja volk-

ov na severu bi lahko bila, morda nepričakovano, 
tudi povečana smrtnost volkov v preteklem letu 
– zaradi odstrela, povozov in drugih vzrokov jih je 
v Sloveniji poginilo 11. Pri tem je bilo pomembno 
predvsem to, da so bili med njimi trije alfa volkovi. 
Zaradi izgube alfa volka trop pogosto razpade in 
preživeli volkovi se razkropijo v prostoru, to pa 
lahko kratkoročno poveča verjetnost njihovega 
pojavljanja na območjih, kjer so bili volkovi sicer 
redki. Glede tega še čakamo na analize kolegov iz 
genetskega labora torija, s katerimi bomo določili, 
katerim tropom so pripadali volkovi, ki so v zadn-
jem letu prišli v severni del naše države. 

Poleg glasnih pozivov kmetov in ljudi s 
podeželja za odstrel so glasni tudi tisti, ki 
temu nasprotujejo. So (pri)tožbe naravo
varstvenih organizacij in aktivistov za pravi
ce živali upravičene?

Po mojem mnenju so tožbe naravovarstvenih 
organizacij prinesle več slabega kot dobrega – 
tudi za živali. Mislim, da bi bilo bolje odločanje 
prepustiti stroki, pristojni za upravljanje z živalmi. 
Po drugi strani pa živimo v pravni državi in je 
prav, da imajo državljani možnost pritožbe, kadar 
menijo, da država izvaja ukrepe, ki niso skladni 
z zakonodajo. Sam sicer nisem pravnik, tako da 
težko ocenjujem odločitev sodišča. Kolikor raz-
berem iz javnih objav, imajo te naravovarstvene 
organizacije sicer predvsem etične pomisleke 
glede ubijanja živali (še posebej pri medvedu) 
in je iskanje zakonodajnih pomanjkljivosti po 
sodiščih le način, kako vplivati na upravljanje, ko 
so njihovi dopisi na ministrstva preslišani.

Slišati je, da naj bi bili volkovi umetno 
naseljeni v Sloveniji. Ali ta teza drži?

Volkovi niso bili niti umetno naseljeni niti 
pripeljani od drugod. To je vrsta, ki je sposobna 
prehoditi velike razdalje, tudi po 80 kilometrov v 
eni noči. Za mladega volka, ki se odseli iz svojega 
rodnega tropa, ni nobena težava, da denimo iz 
Trnovskega gozda pride na Blegoš. Že omenjeni 
volk iz tropa Slavnik, ki smo ga leta 2011 spremljali 
s pomočjo GPSovratnice na njegovi poti čez Slo-
venijo (prečkal je tudi Cerkljansko in Škofjeloško 
hribovje) in Avstrijo do Italije, je prehodil več 
kot 1.000 kilometrov, dokler ni srečal italijanske 
volkulje, s katero sta nad Verono ustanovila prvi 
trop na tem območju po 130 letih. Ko se volkovi 
tako nenadoma pojavijo na novem območju, neka-
teri hitro pomislijo, da jih je nekdo umetno naselil, 
in začnejo krožiti vse mogoče zgodbe. 

Torej, so k nam prišli sami?
Da, medtem ko so bile nekatere druge živali 

dejansko umetno naseljene v Sloveniji. Že pred 
desetletji so bili na Gorenjskem in severnem 
Primorskem umetno naseljeni kozorogi in 
mufloni. Letos smo v sodelovanju z lovci in 
ZGS iz Romunije pripeljali risa, ki je pri nas 

trenutno na robu izumrtja zaradi parjenja v so-
rodstvu. Tovrstne umetne preselitve so ostale še 
zadnja možnost, da rise ohranimo v slovenskih 
gozdovih. Naselitev risa je bila izvedena zelo 
transparentno, ob prejšnjem dogovoru z lokal-
nimi skupnostmi in vsemi deležniki v prostoru, o 
poteku naselitve pa tudi ves čas redno obveščamo 
javnost. Volk je povsem druga zgodba od risa, saj 
ni kritično ogrožen in njegove populacije se tako 
pri nas kot drugod po Evropi postopoma širijo 
brez pomoči človeka, tako da za kakšne umetne 
preselitve volkov res ni nobene razloga.

Glede na številne napade so ljudje zaskrb
ljeni za svoje živali. Ponekod volka od napada ne 
odvrneta niti električni pastir in/ali ograja. 

Svetujem, da se kmetje in lastniki živali v 
primeru škode na domačih živalih ali strahu pred 
njo obrnejo na profesionalno osebje Zavoda za 
gozdove, kjer imamo nekaj vrhunskih strok-
ovnjakov za reševanje omenjene problematike. 
Država nudi subvencije za nabavo opreme ter 
dodatno delo, ki je povezano s temi ukrepi. Če 
je volja na strani rejca, lahko ti ljudje s svojimi 
izkušnjami pomagajo naj ti učinkovite rešitve 
za obvarovanje domačih živali na konkretnem 
pašniku. Do zdaj je njihovo pomoč izkoristilo 
že več kot 120 rejcev po Sloveniji in na njihovih 
pašnikih se je škoda zmanjšala za skoraj 90 
odstotkov. Potrebno se je zavedati, da noben 
ukrep ni 100odstoten, vsaj dokler želimo v 
Sloveniji imeti tako volka kot živinorejo. Oboje 
je glede na vse javnomnenj ske raziskave želja 
večine Slovencev, ki živijo na podeželju (v mes-
tih odnosa ljudi do volkov še niso izmerili). 

Na območju volka (severna Primorska 
in Gorenjska) se je med ljudi naselil strah. 
Starše skrbi za otroke, ki morajo del poti do 
šole prehoditi peš. Je strah upravičen? 

Nevarnost napada volka na človeka je izredno 
majhna. Izjema so živali, obolele s steklino, ki 
so lahko resnično nevarne za človeka. Večina 
napadov v tujini je bila povezanih s to boleznijo, 
ki povsem spremeni tako obnašanje živali kot 
človeka. Danes je steklina v Sloveniji že izkore-
ninjena, tako da nevarnosti skorajda ni. Tudi sicer 
pri nas ne beležimo nobenega potrjenega primera, 
da bi volk poškodoval človeka, čeprav vsako leto 
pride do več sto srečanj z volkovi ter se volkovi 
že desetletja zadržujejo v bližini naselij z otroki. 
Menim, da je nevarnost izredno majhna. Tudi 
sam sem se na terenu že večkrat srečal s tropom 
volkov, enkrat celo v brlogu z volkuljo in mladiči, 
a se volkovi nikoli niso odzvali agresivno. Volkovi 
vedo, kaj je človek in kaj je ovca ali srna.

Kaj lahko pričakujemo pozimi, ko se 
živali ne bodo pasle zunaj?

Pričakujemo, da se bo stanje umirilo, saj živina 
ne bo več toliko dostopna za volkove, ki se bodo 
zato preusmerili na svoj naravni plen (divje prašiče, 
jelenjad, srnjad), ki ga pozimi tudi bolj uspešno 
lovijo. Volkovi že zdaj lovijo predvsem divjad, 
vendar tega ne opazimo tako pogosto, saj ostankov 
plena v gozdu večinoma ne najdemo, tako kot to 
pogosto velja za domače živali na pašnikih. Tudi 
pred leti (2008–2011), ko je bilo napadov volkov 
na domače živali v Sloveniji še bistveno več kot 
danes, je živina predstavljala 10 odstotkov prehrane 
volkov, 90 odstotkov pa njihov naravni plen.

Pogovarjala se je Lidija Razložnik.

17. avgusta so v Davči na okrogli mizi, ki sta jo 
organizirala Združenje civilnih iniciativ Slovenije 
in TD Davča, spregovorili o možnostih sobivanja 
z divjimi zvermi. 

»Trdimo, da so nam kratene osnovne 
človeške pravice, zagotovljene z ustavo, ne 
moremo prosto razpolagati s svojo imovino, 
naša svoboda je okrnjena, naš občutek varnosti 
je okrnjen. To ne pelje nikamor,« je o razlogih za 
okroglo mizo pojasnil Ivan Mavri iz Civilne inicia-
tive Cerkno (CIC). Prepričani so, da mora imeti 
lokalna skupnost prevladujoč vpliv na določitve 
območij naselitve velikih zveri. Zahtevajo sistem-
sko ureditev odškodnin in da država celostno 
ovrednoti vpliv zveri na podeželje. Okoljski min-
ister Simon Zajc je obljubil, da bodo v delovno 
skupino za pripravo strategije tako za volka kot 
risa poleg stroke vključili še lokalne skupnosti ter 

skupno določili število in območje zveri, kmetijska 
ministrica dr. Aleksandra Pivec pa je poudarila, 
da bodo uredili tudi sistem, da v prihodnje ne 
bo več omogočal toliko pritožb na sodiščih, ki 
bi ustavljale normalno in strokovno upravljanje 
z zvermi.

Izpostavili so varnost otrok na šolskih poteh. 
»Z ministrstva za okolje smo že dobili navodila 
za sofinanciranje podaljšane relacije prevozov. 
Ampak to je posledica, mi moramo odpraviti 
vzroke, da ne bo nepotrebnega razmetavanja 
denarja in ne bo strahu v teh koncih, saj koče 
na Blegošu, Poreznu in Ratitovcu kljub lepemu 
vremenu že beležijo manj obiska. Ljudje v gozd 
ne gredo več in to ni prav,« je dogajanje povzel 
tudi župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan 
Čadež. 

Lidija Razložnik

O divjih zvereh bodo odločale tudi lokalne skupnosti

Župan Milan Čadež je na okrogli mizi v Davči izpostavil varnost šolskih otrok.
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Že vse od svojega nastanka dalje, že 19 let 
pa ohranja isto poslanstvo: povezati ponudnike 
najrazličnejših prehrambnih izdelkov, naravne 
kozmetike, izdelkov iz zelišč ter izdelkov 
domače in umetnostne obrti, ki nastajajo znotraj 
dopolnilnih dejavnosti, osebnega dopolnilnega 

Blagovna znamka Babica in Dedek

Nova ponudba izdelkov in poslovnih daril
Blagovna znamka Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, se 
predstavlja v novi podobi in z novo ponudbo izdelkov.

dela in drugih pravnih oblik na Škofjeloškem, 
ter poudariti tradicionalen način izdelave s 
pridihom domačnosti. Ključni posebnosti bla-
govne znamke pa sta uporaba v večji meri kako-
vostnih lokalnih surovin v postopkih predelave 
ter dokazana visoka kakovost izdelkov. 

Novo ponudbo izdelkov kot turističnih 
spominkov predstavljamo v nekaterih gostil
nah na širšem Škofjeloškem, na območju 
občine Gorenja vas  Poljane v gostilni Na 
Vidmu v Poljanah in Tavčarjevem dvorcu na 
Visokem.  

Izdelki so primerni tudi za poslovna darila, 
da pa bo odločitev o tem, katere izdelke izbrati, 
lažja, smo novo ponudbo blagovne znamke 
združili v zanimive darilne pakete, ki smo jih 
poimenovali: 

• Ko sadje in plodovi Škofjeloškega dobijo 
novo podobo (marmelada + sok ali sirup in/ali 
alkoholna pijača),

• Ko zadišijo zelišča (čaj + zeliščna sol),
• Ko je naravna nega kože najboljša izbira 

(krema + milo),
• Ko si privoščimo sladek odmor (čaj 

+ piškoti + regratova grenčica ali smrekov 
žele),

• Ko je lakota pač prevelika (suha klobasa 
+ sir),

• Ko je kuhanje užitek (zdrob ali rižek ali 
kaša + testenine + sušena zelenjava v soli ali 
sveža zelenjava v soli ali zeliščna sol ali hladno 
stiskano sončnično olje),

• Ko rokodelstvo piše nove zgodbe (izdelek 
iz volne + čipka).

Pakete lahko poljubno prilagodimo vašim 
željam. Za več informacij o naročanju poslovnih 
daril in darilnih paketih smo vam na voljo na 
Razvojni agenciji Sora, Poljanska cesta 2, 
Škofja Loka, enaslovu kristina.miklavcic@
rasora.si in tel. št. 04/5060225.

Kristina Miklavčič, 
Razvojna agencija Sora

Razvojna agencija Sora, d. o. o., vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska 
vabi na delavnico z naslovom 

Komunikacijski načrt – temelj uspeha  
promocijskih aktivnosti vsakega podjetja,

ki bo v sredo, 9. oktobra 2019, od 17.00 do 19.15  
v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

IZ VSEBINE DELAVNICE:
- Kaj je komunikacijski načrt in zakaj ga vsako podjetje potrebuje?
- Pregled trenutne situacije (situacijska analiza), konkurence in določanje ciljne javnosti.
- Določanje komunikacijskih ciljev (splošni in specifični). 
- Ključna sporočila, ki bodo prepričala naše kupce?
- Ne le kako, pomembno je tudi kje – izbor pravih komunikacijskih kanalov.
- Določanje proračuna. 
- Merjenje uspeha – kaj deluje in kaj ne.  

Delavnica bo praktično zasnovana. Udeleženci bodo na njej pridobili praktična znanja za pripravo 
komunikacijskega načrta za podjetje. Cilj delavnice je, da udeleženci z njeno pomočjo pripravijo 
temelj komunikacijskega načrta, ki ga lahko dejansko prenesejo v prakso. 

Predavala bo Petra Bališ. Delavnica je namenjena mikro-, malim in srednjim podjetjem ter 
potencialnim podjetnikom in je za udeležence brezplačna.

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: 
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 3. oktobra 2019, na tel. št. 04/50- 60-
220 (Jana Šifrar) ali e-naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Start up delavnica: 
Inovativno na pot 
podjetništva

Razvojna agencija Sora 3. oktobra letos 
ponovno pričenja s sklopom podjetniških 
delavnic poimenovanih Start up delavnica: 
Inovativno na pot podjetništva.

Delavnica bo vsak torek in četrtek med 3. 
oktobrom in 5. novembrom s pričetkom ob 
8.30 v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja 
Loka. Na njej vas bodo popeljali skozi različne 
faze poslovanja podjetja. Ogledali si boste tudi 
nekaj primerov dobrih praks podjetij na terenu. 
Udeleženci boste na delavnici svojo poslovno 
idejo preverili s pomočjo izdelave poslovnega 
načrta.

Dodatne informacije: spletna stran Razvojne 
agencije Sora www.ra-sora.si (pod zavihkom 
Aktualno) ali e-naslov: info@ra-sora.si. Prijave 
so obvezne. 

Delavnica je za udeležence brezplačna, 
saj jo finančno podpirajo občine Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. 

RAS 

Nova ponudba poslovnih daril blagovne znamke Babica in Dedek
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Ugodni krediti za podjetja 
in dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Obveščamo vas, da je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna 
sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka odprt javni 
razpis za dolgoročne in kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem 
in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin.

Dolgoročni krediti se v okviru javnega razpisa dodeljujejo za obdobje 
do 10 let, po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,00 %.

Pridobite jih lahko za: 
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.

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

Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne 
kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega 
poslovanja. Do vrednosti 50.000 evrov jih lahko za obdobje do enega 
leta pridobite po obrestni meri 2,00 %, nominalno. 

Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, 
Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04/50-60-220.

Gradite ali obnavljate vaše stanovanje ali hišo?

BREZPLAČNA INDIVIDUALNA SVETOVANJA S PODROČJA 
UČINKOVITE RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH V OKVIRU 

ENERGETSKOSVETOVALNE PISARNE 

Energetskosvetovalna pisarna predstavlja brezplačno svetovalno 
službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe 
energije v gospodinjstvih. Pripomore k varovanju okolja, zmanjšanju 
stroškov za energijo ter znižanju stroškov bivanja.

V energetskosvetovalni pisarni svetujejo izkušeni energetski svetovalci, 
ki vsem obiskovalcem nudijo strokovno in komercialno neodvisno 
pomoč pri:
• toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, 
• zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,
• izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,
• pripravi tople sanitarne vode,
• uporabi obnovljivih virov energije, 
• možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,
• energetskih izkaznicah
• itd.
Svetujeta: Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr., in Matjaž Eržen, unv. 
dipl. ing. str. 

Energetskosvetovalna pisarna je odprta vsak torek od 16.00 do 17.30 
na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Za njen obisk je obvezna prehodna 
najava na tel. št. 04/50-60-220 (Razvojne agencije Sora, d. o. o.).

Pomisleki glede zmogljivosti ogrevanja so 
le še spomin iz preteklosti. Strahu pred neznano 
tehnologijo ni več. Vse več uporabnikov 
pričakuje udobje in se ne želi več vsakodnevno 
ukvarjati s pečmi na trda goriva, ko se enkrat 
odločijo za menjavo kurilne naprave. Vedno 
bolj se tudi zavedamo vpliva onesnaženega 
zraka na naše zdravje in dobro počutje. Lepo 
je vdihniti čist, svež zrak ob mrzlih zimskih 
jutrih, ko se odpravljamo od doma. Smo k 
temu prispevali tudi sami, ali pa smo zakurili 
svojo ‘štadlerco’ in zadimili sosede? Ob hitrih 
globalnih klimatskih spremembah se tudi vse 
bolj zavedamo odgovornosti do prihodnjih 
rodov. Kakšen svet jim bomo zapustili?

Subvencija Eko sklada
Odkar pri Eko skladu lahko ob nakupu top-

lotne črpalke dobimo kredit in/ali subvencijo v 
višini kar 2.500 evrov, so toplotne črpalke ce
novno povsem konkurenčne drugim ogrevalnim 
napravam, stroški ogrevanja z njimi pa so že tako 
med najnižjimi. V primerjavi s kurilnim oljem 
ali utekočinjenim naftnim plinom so kar trikrat 
nižji. Z novim razpisom je Eko sklad bistveno 
poenostavil postopek pridobitve subvencije.

Kakšna bo moja nova toplotna črpalka?
Marsikdo je že sprejel odločitev, da bo 

imel toplotno črpalko, a so ga pred nakupom 

Ogrevanje

Izbira toplotne črpalke v petih korakih
Toplotne črpalke so trend in danes najpogostejša odločitev ob prenovi ali no-
vogradnji ogrevalnega sistema. 

ustavila številna vprašanja: Katero naj izberem? 
Zrakvoda ali vodavoda? Naj bo klasična 
evropska v kompaktni zunanji izvedbi z ve-
likim zalogovnikom v kurilnici ali pa naj bo 
sodobna japonska v ločeni izvedbi z notranjo 
in zunanjo enoto? Ali se splača investirati v 
sončni kolektor na strehi? Kaj pa stara peč, 
naj jo odstranim ali obdržim za bivalentno 
ogrevanje s toplotno črpalko? Pred nakupom 
si vsekakor priskrbite več ponudb različnih 
izvajalcev in jih povprašajte za nasvet. Tudi če 
bodo njihovi napotki različni, boste tako lažje 
razrešili večino dilem. Predvsem upoštevajte, 
da mora toplotna črpalka tudi pri zelo nizkih 
zunanjih temperaturah (15 °C) imeti še dovolj 
moči za ogrevanje hiše. Če živite v strnjenem 
naselju, naj bo zunanja enota čim tišja.

Primerjava med najboljšimi
V oktobru bo brezplačen izobraževalni 

seminar na temo Izbira toplotne črpalke v 
petih korakih. Predstavili vam bodo ponudbo 
in letošnje novosti najbolj uveljavljenih proiz-
vajalcev in naredili primerjavo ključnih razlik 
med njimi glede zmogljivosti ogrevanja pri 
nizkih zunanjih temperaturah, glasnosti zunanje 
enote, cene, garancijskih pogojev in še česa. 
Poudarek bo na napravah tipa zrakvoda za 
radiatorsko ogrevanje. Ob koncu seminarja bo 
vsak udeleženec vedel, katera toplotna črpalka 

najbolj ustreza njegovim pričakovanjem. 
Seminar bo vodil Robert Žibrik. Udeležba je 
brezplačna, obvezna pa je prijava na tel. št. 
041/692410 do petka, 27. septembra. O lokaciji 
(v naši ali eni od sosednjih občin) in terminu 
predavanja boste prijavljeni obveščeni, ko bo 
znano število prijav. Vabljeni!

R. Ž.

Vse več ljudi se za ogrevanje novogradenj ali 
ob prenovi odloča za toplotne črpalke.
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Iz naših knjižnic

Spet v starih tirnicah
Poletje se je izteklo, otroci so se vrnili v šolske klopi, knjižnica je ponovno odprta 
po običajnem urniku. 

Letošnje poletje so si mladi pridni bralci 
lahko priborili za nagrado kepico slado-
leda (zahvala Kavarni Ajda in gostilni Na 
Vidmu), zaznamovali pa ste ga tudi s številčnim 
obiskom. V jesen stopamo z novimi izzivi in 
dobrimi knjigami ter novimi prireditvami za 
otroke in odrasle (pričetek v oktobru – razpored 
v razpredelnici). Otroci se bodo vsak mesec 
lahko udeležili pravljične urice, delavnice za 
spretne prste ter brali skupaj s kužkom. 

Novost: urica presenečenja
Enkrat mesečno bomo pripravili urico, za 

katero otroci ne bodo vedeli vnaprej, kaj točno 
se bo dogajalo. Namignemo lahko samo, da 
bodo te urice glasbeno, ustvarjalno, družabno, 
igralno in športno obarvane. Če bodo otroci za 
dejavnost kaj potrebovali (npr. športno obutev), 
vas bomo o tem pravočasno obvestili. 

V vseh enotah smo pripravili nove sklope 
pravljičnih kovčkov, ki so namenjeni našim 
mlajšim bralcem. Posamezni kovček vsebuje 
pravljice, poučne knjige, knjige za ustvarjanje, 
risanko, CD, lutke, domov ga lahko odpeljete 
za tri tedne. Letošnji naslovi kovčkov so: 
Gorenja vas (pričakujemo dojenčka; strahovi; 
Lonček, kuhaj!; poklici), Poljane (dinozavri; 
gozdne živali; glasbeni kovček) in Sovodenj 

(živalski mladički; zdravnik). 
Razstavni prostor bo od 1. oktobra dalje 

prvič gostil fotografsko razstavo, sezono pri-
reditev za odrasle pa bosta odprla domačina s 
Sovodnja, Petra in Matjaž Slabe. Predstavila 
nam bosta potepanje po Indiji. Povabljeni!

Z novim letom bomo prevetrili revijalni 
del ter nekoliko spremenili urnik Krajevne 
knjižnice Gorenja vas. Želimo vam lepo jesen, 
posuto tudi z dobrimi knjigami.

Knjižničarka Bernarda Buh

Krajevna knjižnica GORENJA VAS 
ZALA, KNUT IN ITA SE ŽE VESELIJO 

BRALNIH IN IGRALNIH SREČANJ

Krajevna knjižnica POLJANE 
TEJA IN HARA SE ŽE VESELITA 

BRALNIH IN IGRALNIH SREČANJ

Krajevna knjižnica GORENJA VAS
ČETRTKOV VEČER S KNJIŽNICO

potopis: INDIJA 
PETRA  in MATJAŽ SLABE

 
Krajevna knjižnica Gorenja vas

• torek, 1. 10., ob 18.00   
Odprtje fotografske razstave: 
TISOČERA MESTA
Učenci fotografske sekcije in fotograf-

skega krožka OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas,                                                                
mentorica Bojana Mihalič Stržinar

• ponedeljek, 7. 10., ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje: 

PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Bernarda BUH

• četrtek, 10. 10., ob 19.00  
Mala dvorana Sokolskega doma
Četrtkov večer s knjižnico – potopis: 
INDIJA
Petra in Matjaž Slabe

• ponedeljek, 14. 10., ob 17.00
Beremo za nasmehom s psičko ITO  
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE; 

10 mest) 
Zala Špegu, Ambasadorji nasmeha

• ponedeljek, 21. 10., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke: KDO JE BIL 

IVAN TAVČAR?
Saša AMBROŽIČ

• ponedeljek, 28. 10., ob 17.00
Urica presenečenja za otroke: UST-

VARJALNO ZABAVNO PRESENEČENJE
Romana HAFNAR

Tudi letos bosta  organizirana delavnica 
za odrasle AEROBIKA ZA MOŽGANE ter 
10urni  RAČUNALNIŠKI TEČAJ. Termini 
obeh delavnic bodo objavljeni naknadno na 
spletni strani in oglasni deski knjižnice.

Krajevna knjižnica Poljane
• petek, 4. 10., ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje: 

PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Romana HAFNAR

• petek, 11. 10., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke: KDO JE BIL 

IVAN TAVČAR?
Saša AMBROŽIČ

• petek, 18. 10., ob 17.00
Beremo za nasmehom s psičko HARO
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE; 

10 mest)   
Teja Hribar, Ambasadorji nasmeha   

Izposojevalna enota Sovodenj
• petek, 4. 10., ob 17.00
Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje: O 

PRAŠIČKU, KI NI HOTEL SAM DOMOV
Polona HOMEC

• petek, 18. 10., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke: KDO JE BIL 

IVAN TAVČAR?
Saša AMBROŽIČ

KRAJEVNA KNJIŽNICA 
GORENJA VAS
ponedeljek 11.00–17.00
torek in četrtek 13.00–19.00
04/510 71 00

gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si

KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANE
sreda 13.00–19.00 
petek 11.00–17.00
04/518 33 80
poljane@knjiznica-skofjaloka.si

izposojevalna enota SOVODENJ
petek 13.00–17.00
sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si 
www.knjiznica-skofaloka.si

vsak drugi PONEDELJEK v mesecu ob 17. uri.
Bralne urice so namenjen otrokom od 6. leta 

dalje; na voljo je 10 mest. 
OBVEZNE so predhodne prijave!

vsak drugi PETEK v mesecu ob 17. uri
Bralne urice so namenjen otrokom od 6. leta 

dalje; na voljo je 10 mest.
OBVEZNE so predhodne prijave!

Pridružite se nam
v četrtek, 10. OKTOBRA 2019, ob 19. uri,

v MALI DVORANI Sokolskega doma 
v Gorenji vasi.

Prireditve za otroke in odrasle

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE
TISOČERA MESTA

Učenci fotografske sekcije in fotografskega 
krožka OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

 

torek, 1. 10. 2019, ob 18. uri,                 
razstavni prostor v knjižnici
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Spomladi je nekaj članov s kulturnim 
programom nastopilo v domovih za starejše v 
Logatcu, Horjulu, Cerkljah in Tržiču. Maja so 
se udeležili Dnevov medgeneracijskega sožitja 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 
na katerih sta nastopili gledališka ter pevska 
skupina Žabarji. 

Kulturniška skupina je v začetku julija na 
Kmetiji Okršlan na Sv. Florijanu nad Škofjo 
Loko na tradicionalnem srečanju članic in 
članov uprizorila odlomek iz Visoške kronike 
pisatelja Ivana Tavčarja. Izvedbi je prisluhnilo 
133 članic in članov. Dogodek je bil ena od 
občinskih prireditev, posvečenih 100letnici 

Društvo upokojencev za Poljansko dolino

Z jesenjo dejavnosti ne zamrejo
Delovanje Društva upokojencev za Poljansko dolino je bilo v tem letu zelo 
pestro. Na vseh področjih je bila ponudba za upokojence primerna, kar kaže 
na velik obisk dejavnosti: od socialne do kulture, društvenih izletov, planinskih 
pohodov, športa in družabnih dogodkov.

• 21. september ob 9. uri: Lovski pohod. Zbiranje od 8. ure dalje na 
Grebljici. Organizira: TD Stari vrh. Dod. inf.: Janez Šturm, 040/190
701, www.tdstarivrh.si. 
• 21., 22., 27., 29. september ob 19.30: Gledališka predstava Visoška 
kronika v poljanskem narečju v Kulturnem domu Poljane. Dod. inf.: 
Andrej Šubic, 041/767398, andrejsubic@siol.net. 
22. september od 10. do 17. ure: Medeni dan prijateljstva na Visokem. 
Dod. inf.: Turizem Škofja Loka, Andreja Križnar, tel. št.: 04/51706
02, andreja.kriznar@visitskofjaloka.si.   
• 29. september po sv. maši ob 9. uri: Kosilo za starejše v Lučinah. 
Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 3. oktober od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka sladkorja in ho-
lesterola v bivši knjižnici v Blatih. Organizira RKS KO Gorenja vas. 
• 5. oktober ob 10. uri: Redno mesečno vodenje po utrdbi v Golem 
vrhu. Organizira Zavod Poljanska dolina. Zaželene so čelne svetilke 
ter primerna obleka in obutev. Cena vodenja: 5 evrov. 
• 5. oktober ob 18. uri: Žive slike v Šubičevi hiši. Organizira: Zavod Poljan-
ska dolina. Dod. inf. 031/720573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com. 

• 5. oktober ob 18. uri: Odprtje fotografske razstave s kulturnim 
programom v Šubičevi hiši. Dod. inf. 031/720573, lucija.kavcic@
poljanskadolina.com. 
• 9. oktober od 17. do 19.15: Delavnica Kako pripraviti komunikaci-
jski načrt? v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka. Organizira: 
Razvojna agencija Sora. Dod. inf. in obvezne prijave na tel. št.: 04/50 
60220 (Jana Šifrar) ali enaslovu: jana.sifrar@rasora.si.  
• 11. oktober ob 18. uri: Predavanje dr. Franca Križnarja Glasba 
izza časov Tavčarjeve Visoške kronike v dvorcu Visoko. Dod. inf.: 
KUD dr. Ivan Tavčar Poljane, Goran Šušnjar, tel. št.: 041/675293).  
• 12. oktober od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in 
pridelkov na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira: Razvoj-
na agencija Sora. Dod. inf.: Kristina Miklavčič, 04/5060225, kristina.
miklavcic@rasora.si. 
• 13. oktober po sv. maši ob 10. uri: Kosilo za starejše v Stari Oselici. 
Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 25. in 26. oktober ob 20. uri: Jesenski žur z Zvito Feltno in Mambo 
Kingsi. Organizira Klub študentov Poljanske doline.

Kam septembra in oktobra?

izida romana Visoška kronika pisatelja Ivana 
Tavčarja. 

Udeležili so se tudi srečanja prijateljskih 
društev v Novi Oselici. 

Na kulturnem področju so za svoje člane 
pripravili obisk gledaliških predstav: opere 
Prodana nevesta, igre Deseti brat, glasbene 
predstave Lepo je biti muzikant, ogledali so si 
razstavo Ivane Kobilca v Narodni galeriji.

Planinska sekcija je organizirala več izletov, in 
sicer v Porabje, Rezijo, po Ljubljanskem barju, na 
Smrekovško pogorje in Vodnikov razglednik.

Daljši in vsebinsko raznoliki so bili društveni 
izleti v Koper, Sevnico, na Ptuj in Boromejske 

otoke, vsak teden so poleti organizirali kopalne 
izlete na morje ter bili športno dejavni v različnih 
panogah: kolesarjenju, supanju, bowlingu. 

Tudi v mesecih od septembra do decembra 
se bodo zvrstile dejavnosti, določene z letnim 
načrtom. Objavljene so v društvenem koledarju 
in na spletni starni. Upokojenci, vabljeni, da se 
jih udeležite! 

Društvo upokojencev za Poljansko dolino 

Društveni izleti so vedno dobro obiskani.

Med športnimi aktivnostmi so letos uživali v 
supanju, tudi na Zbiljskem jezeru.

Na Dnevih medgeneracijskega sožitja
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Na Bledu se je julija odvila 
ena osrednjih turističnih prireditev 
Blejski dnevi. Na Blejski promenadi 
je bilo moč poskusiti značilno loka-
lno kulinariko, na stojnicah so se 
predstavljali ponudniki domače 
in umetnostne obrti, večeri so bili 
rezervirani za različne koncerte. 
Kot poseben gost je bil povabljen 
tudi Zavod Poljanska dolina, ki je v 
vseh treh dneh skupaj s ponudniki 
domače hrane in umetnostne obrti 
(klekljarstva) predstavljal občino 
Gorenja vas - Poljane. 

Jure Ferlan

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad (Uradni list RS, št. 43/2019) in 
Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/2019), župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad 

Konec avgusta 
se je na travnatem 
igrišču pri dvorcu 
na Visokem odvi l 
turnir dvojic. Kot je 
pojasnil Izidor Selak 
iz Teniškega kluba 
Gorenja vas, ki je or-
ganiziral dogodek, so 
želeli s tem obeležiti 
bližnji rojstni dan pisatelja Ivana Tavčarja, tudi igralca tega športa; rojen je 
bil namreč 28. avgusta leta 1851. Partije so potekale ves dan v prijetnem 
vzdušju v objemu narave. V klubu si želijo, da turnir na enem prvih igrišč 
za tenis v Sloveniji postane tradicionalen, zato ga bodo umestili v letni 
program kluba.                                                                       Jure Ferlan

1. IME IN SEDEŽ NAROČNIKA
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Gorenja vas - Poljane bo z namenom vzpodbujanja glasbene in plesne dejavnosti 
mladih v okviru razpisanih sredstev sofinancirala izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov 
in plesalcev v naslednjih vsebinah: 
- sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in v tujini, 
- sofinanciranje izposoje inštrumenta, 
- enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih 
glasbenih šolah ali tekmovanjih, 
- enkratne dotacije za nakup glasbila. 
Sofinanciranje nakupa glasbila je mogoče le v primeru, da razpisana sredstva niso bila v celoti 
razdeljena za sofinanciranje šolnin, izposoje inštrumenta in udeležbe na seminarjih, mojstrskih 
tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih.  
Izraz »nadarjeni mladi glasbeniki in plesalci« se uporablja za učence, dijake in študente glasbe 
in plesa do dopolnjenega 26. leta starosti. 
3. UPRAVIČENCI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo učenci, dijaki in študenti glasbe in plesa do dopolnjenega 26. leta starosti, 
ki so vpisani v vzgojno-izobraževalno ustanovo na glasbenem ali plesnem področju. 
Glasbenik ali plesalec, ki se šola prvo leto, do sofinanciranja še ni upravičen. 
4. POGOJI JAVNEGA RAZPISA 
Prijavitelj – nadarjeni mladi glasbenik ali plesalec – mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- ima stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane, 
- ima veljavno potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalno ustanovo na glasbenem ali plesnem 
področju na vseh ravneh izobraževanja mladih (prijavitelj, ki je v preteklem šolskem letu zaključil 
izobraževanje, mora predložiti dokazilo o zaključku izobraževanja), 
- ima dokazila o dejanskih stroških izobraževanja in potrdila o plačilih, ki se nanašajo na preteklo 
šolsko leto. 
5. MERILA IN KRITERIJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
Višina sredstev se bo določila na podlagi meril in kriterijev, ki so navedeni v III. poglavju Pravilnika 
o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad 
(Uradni list RS, št. 43/2019).
6. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV je 2.000 evrov. 
7. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljana v proračunskem letu 2019.
8. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS je 23. oktober 2019.
9. DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA VSEBUJE: 
- besedilo javnega razpisa, 
- Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad, 
- prijavni obrazec. 
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Gorenja  vas - Poljane http://www.
obcina-gvp.si ali pa zainteresirani razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno v sprejemni pisarni 
Občine Gorenja vas - Poljane. 
10. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora vsebovati: 
- izpolnjen prijavni obrazec, 

- potrdilo o vpisu z navedbo razreda/letnika, v katerega je prijavitelj vpisan oziroma dokazilo o 
zaključku šolanja v preteklem šolskem letu, 
- dokazila o dejanskih stroških izobraževanja v preteklem šolskem letu: račun in potrdilo o višini 
plačane šolnine in/ali izposojnine za preteklo šolsko leto, ki ga izda pristojna vzgojno-izobraževalna 
ustanova; račun in potrdilo o plačanih kotizacijah za udeležbo na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih 
glasbenih šolah ali tekmovanjih; račun in potrdilo o plačilu za nakup glasbila, 
- fotokopijo dokazila o učnem uspehu v preteklem šolskem letu,
- potrdila o javnih nastopih in tekmovanjih v preteklem šolskem letu, ki jih lahko izda pristojna 
vzgojno-izobraževalna ustanova ali organizator dogodka. Kot dokazilo se šteje tudi priložen 
programski list ali programska knjižica, v izrednih primerih, kadar so iz predloženega razvidni 
celoten program in nastopajoči, tudi v obliki plakatov, vabil, napovedi, javnih objav ali potrdil 
pristojne vzgojno-izobraževalne ustanove z navedbo imena in priimka prijavitelja ter programom 
izvajanja. 
11. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska cesta 87,4224 Gorenja vas, do 23. oktobra 2019 oziroma morajo biti 
najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, biti na ustreznih mestih podpisana 
ter mora vsebovati vse zahtevane priloge. 
Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti izpisano: 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – JOBSTOV SKLAD 2019!« 
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o prijavitelju. 
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
12. POSTOPEK OBRAVNAVANJA PRIJAV 
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje 
župan za dobo štirih let. 
Pravočasno prispele prijave bo odprla komisija najkasneje v osmih dneh po izteku razpisnega 
roka. Odpiranje prijav ne bo javno. 
Prepozno prispele prijave bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene prijavitelju. 
Strokovni sodelavec komisije bo v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno pozval tiste prijavitelje, 
katerih prijave ne bodo popolne, da jih v roku osmih dni dopolnijo. Rok za dopolnitev prijave se 
lahko iz upravičenih razlogov podaljša. 
Komisija bo pregledala popolne prijave in na podlagi meril in kriterijev, ki jih določa Pravilnik 
o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad, 
pripravila predlog dodelitve sredstev in ga posredovala direktorici občinske uprave Občine 
Gorenja vas - Poljane. O višini sofinanciranja bo odločila direktorica občinske uprave Občine 
Gorenja vas - Poljane z odločbo. 
13. OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni po sklicu komisije za izvedbo 
javnega razpisa, ki mora biti v 15 dneh po prejemu zadnje dopolnitve nepopolne prijave. 
14. OSTALE DOLOČBE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani pri Anji Hren osebno na Občini 
Gorenja vas - Poljane, po telefonu 04/51-83-104 oziroma e-pošti: anja.hren@obcina-gvp.si. 
Obveza vsakega sofinanciranega prijavitelja je, da na pobudo Občine Gorenja vas - Poljane 
izvede nastop na javni prireditvi v njeni organizaciji ali na prireditvi z njeno podporo. 
Občina Gorenja vas - Poljane                                                       Milan Čadež, župan

Poljanska dolina na Blejskih dnevih

Klekljarice je obiskal tudi blejski 
župan Janez Fajfar.
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Tradicionalna glasbena prireditev v orga-
nizaciji Planinskega društva Sovodenj je bila 
pred planinsko kočo na Ermanovcu. Zbralo 
se je lepo število obiskovalcev ‒ poslušalcev 
in virtuozov na harmoniki ter citrah. Narodne, 
tuje, slovenske, prirejene in avtorske skladbe je 
zaigralo dvanajst harmonikarjev in osem citrar-
jev.  Med poslušalci in nastopajočimi je bil tudi 
Peter Napret, dolgoletni predsednik Citrarskega 
društva Slovenije, pedagog za citre in vsestran-
sko aktiven glasbenik. En harmonikar je prišel 
celo s Ptuja, duo citrark pa iz Nove Gorice. Po 
strunah, gumbih in tipkah so drseli prsti že izur-
jenih glasbenikov, mlajših in starejših, in tistih, ki 
na tej poti vztrajno nabirajo glasbene kilometre. 
Pred mikrofon se je pogumno postavila 8-letna 
citrarka, zaigral pa je tudi 80-letni harmonikar. 
Preden je vse rahlo poškropil dež, so obisko-
valci prisluhnili še kratki dramatizaciji učenk 
Podružnične šole Sovodenj – Mica na konfinu 
(letos preminulega avtorja, prof. Tomaža Pavšiča 
iz Idrije), ki govori o kontrabantu v času rapalske 
meje. Najbolj vztrajni so počakali na vedro nebo 
in zaplesali ob zvokih dua Pino in Tom.

Milka Burnik

Odločitev, kam po osnovni šoli, si tehtala 
kar nekaj časa, kajne? 

O vpisu na gimnazijo nisem prej nikoli 
razmišljala. V devetem razredu pa je to postala 
zame edina možnost kot podlaga za kasnejši 
vpis na izbrano smer študija. Želela sem razširiti 
in poglobiti že pridobljeno splošno znanje in 
razgledanost. Po pogovoru s starši se je vsem 
zdela to šola z globljimi vrednotami, šola, ki ti 
ne da zgolj površinskega znanja, ampak polno 
izkušenj za življenje, v katerega se podajamo. 
Vsa štiri leta sem stanovala v Jegličevem 
dijaškem domu ob gimnaziji.

Zlata maturantka Hana Šturm

Znala je razporediti čas
Zlata maturantka Škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava v Lju-
bljani, Hana Šturm iz Stare Oselice, je imela v osnovni šoli najprej željo po 
poklicni šoli, a je izbrala gimnazijo.

So bila zate štiri srednješolska leta v 
kakšnem pogledu še prav posebna? 

Minila so tako hitro, da se sploh še ne 
zavedam, da je zares konec. Vsega je bilo po 
malo, pogosto tudi zelo naporno, ampak so tisti 
lepi, bolj svetli trenutki izničili težke. Zame 
so bila dijaška leta posebna predvsem zaradi 
ljudi, ki sem jih spoznala in z njimi sklenila 
tesna prijateljstva. Skupaj smo se izoblikovali 
v že veliko bolj odrasle in odgovorne osebe. 
Ob vsej resnosti smo se tudi veliko zabavali 
in ti trenutki bodo ostali v spominu. Če je kdo 
potreboval pomoč pri učenju in razlagi snovi, 
sem z veseljem pomagala. Najljubši so mi bili 
naravoslovni predmeti, predvsem biologija, ki 
je imela v mojem srcu poseben prostor že v 
osnovni šoli. Največji izziv pa mi je predstav-
ljala matematika. Vsa štiri leta sem obiskovala 
pevski zbor, vključena sem bila tudi v veliko 
projektov, povezanih z Evropsko unijo. Z ekipo 
smo poskrbeli, da je naša šola postala ambasa-
dorka EU, bili smo tudi uspešni na tekmovanju 
Evrošola in si prislužili ekskurzijo v Strasbourg. 
Sami smo v okviru projektne naloge organizirali 
ekskurzijo v Bruselj, kjer smo spoznali evrop-
ske ustanove in mesto samo. Skupaj s šolo smo 
se odpravili na potovanje po Italiji, Franciji, 
Avstriji in Rusiji. Pomembno je skupinsko delo 
in zabava. Če imaš super ekipo, ki se zabava in 
najde čas za sprostitev, bo delo potekalo hitreje 
in ti bo ostalo bolj v spominu. 

Kako si se pripravljala na maturo in kako 
je potekala ter se zaključila? 

Veliko sem odnesla že od pouka, precej pa 
je bilo še dela doma. Za res lepe ocene je bilo 
potrebnega veliko učenja, utrjevanja in poglabljanja 
znanja. Od maja sem bila ves čas doma in se pri
pravljala sama, saj sta mi le mir in tišina omogočala 
res skoncentrirano učenje. V četrtem letniku smo 
veliko časa namenili pripravam, predvsem na 
izbirne predmete. Vseeno mi je včasih za samo 
pripravo na maturo zmanjkovalo časa, saj je bilo še 
vedno veliko sprotnega dela za šolo. Na koncu sem 
vse lepo izpeljala in si pravilno razporedila čas za 
šolo in obšolske dejavnosti. Maturo sem opravljala 
iz obveznih predmetov ter iz kemije in biologije. 
Upala sem na čim boljši uspeh, saj sem potrebovala 
točke za vpis na medicino. Dosegla sem 30 točk. 
Matura je kar zahtevna, čeprav včasih kot igra na 
srečo, sploh ustni izpiti, pisni pa poskušajo pokriti 
vsa področja.

Kam te bo pot zanesla v mesecu oktobru? 
Vpisala sem se na Medicinsko fakulteto v 

Ljubljani. Že od osnovne šole imam željo po 
delu z ljudmi in v zdravstvu, saj se mi zdi, da je 
to časti vredno delo. Vidim se kot zdravnica, ne 
vem pa še točno, v kateri specializaciji.

S kakšno mislijo bi ti opremila gimnazij
ske prvošolce? 

Ne pozabite na zabavo in na medosebne 
odnose. Učenje in lepe ocene niso tisto, kar ti v 
življenju prinese srečo, ampak so to nepozabni 
trenutki s prijatelji, družino, sošolci. To ne 
pomeni, da moraš šolo zanemarjati, temveč si 
moraš samo pravilno razporediti čas in si posta
viti prioritete glede na leto. Tisti mesec, ko je 
v šoli največ testov, nameniš več časa učenju, 
drugi mesec pa druženju s prijatelji. Na koncu 
se vse lepo uravna.

Milka Burnik

Hana Šturm
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V devetem razredu si morala sprejeti 
odločitev, kam naprej.

Odločala sem se med Srednjo šolo Jesenice 
in Gimnazijo Škofja Loka. Izbrala sem slednjo, 
vendar sem po prvem letu ugotovila, da me bolj 
zanima poklic vzgojiteljice. Zato sem opravila 
izpite za prvi letnik in se prepisala, kar je bila 
ena izmed boljših odločitev. Na Srednji šoli 
Jesenice sem izbrala program vzgojiteljica 
predšolskih otrok. V šolo sem se vozila z avto

Zlata maturantka Katja Lavtar

Rada ima delo z otroki
Odlična osnovnošolka v Poljanah in dijakinja Srednje šole Jesenice je v enakem stilu 
opravila tudi z maturo. Bodoča vzgojiteljica je spoznavala tudi vrtce v Angliji.

busom in vlakom. Vožnje je bilo kar nekaj, a se 
nanjo hitro navadiš..

Kakšna so bila tvoja štiri srednješolska 
leta? Kateri del prakse ti ostaja v lepem 
spominu?

Dijaška leta so hitro minila. Rada sem imela 
strokovne predmete, ker so me bolj zanimali 
in mi tudi bolje šli kot npr. slovenščina, ki mi 
je včasih povzročala malce več težav. Največ 
sem odnesla od poslušanja v šoli, sploh, če me 
je stvar zanimala. Doma sem nekaj dni pred 
testom snov le ponovila. Na začetku četrtega 
letnika sem se udeležila prakse v tujini. S petimi 
sošolkami smo šle v Anglijo, v Plymouth. Tam 
smo bile tri tedne vključene v različne vrtce. To 
je bila čudovita izkušnja, saj smo videle, kakšne 
razlike lahko obstajajo med vrtci. Prav tako smo 
si ogledale prečudovito mesto.

Poklicno maturo si opravlja iz štirih pred-
metov, dveh iz skupnega dela (slovenščina, 
temeljni strokovnoteoretični predmet) in 
dveh predmetov iz izbirnega dela. Kako si 
se pripravljala?

Na maturo sem se predvsem pripravljala 
tako, da sem reševala stare maturitetne pole, 
ker se nekatera vprašanja skozi leta ponavljajo. 
Imela sem tudi nastop v vrtcu. Vsak dijak je 
tam pripravil dve dnevni rutini in en nastop po 
izbiri. Jaz sem otroke pripravila za počitek in 
jih vodila pri kosilu. Za nastop po izbiri pa sem 
pripravila lutkovno predstavo Zverjasec. Lutke 
sem izdelala sama, za kar sem porabila največ 
časa, ampak se je na koncu vse poplačalo. 

Potem smo lahko izbirali še med matematiko 
in angleščino. Izbrala sem matematiko. Do-
datnega izpita nisem opravljala, ker za vpis 
na predšolsko vzgojo ne potrebujem še enega 
predmeta iz splošne mature. Zbrala sem 22 točk 
od 23. Eno sem izgubila pri slovenščini. Toliko 
točk prav gotovo nisem pričakovala, sem pa 
upala na čim boljši rezultat, ker je bila omejitev 
na predšolski usmeritvi v Ljubljani zelo visoka. 
Zagotovo je bilo zraven tudi malce sreče, največ 
pa je bilo odvisno od priprav na maturo in od 
učenja čez vsa štiri leta.

Naziv zlata maturantka je lep dosežek, 
predvsem pa spodbuda za vpis na fakulteto? 
Katero si izbrala ti?

Vpisala sem se na Pedagoško fakulteto v 
Ljubljani, na predšolsko vzgojo. Za to sem se 
odločila, ker imam rada delo z otroki in se vidim 
v tem poklicu. Če pa me bo pot zanesla drugam, 
še vedno upam, da bo ta vključevala otroke.

Kako v prostem času nabiraš energijo za 
šolsko delo?

Rada ustvarjam in smučam, se družim s 
prijatelji in s svojima nečakinjama ter hodim 
na sprehode s psom. Med letom se nisem toliko 
učila, da bi mi zmanjkalo časa za stvari, ki jih 
rada počnem. Vedno sem si vzela čas, čeprav 
bi se včasih morala učiti. 

S kakšno mislijo bi opremila srednješolske 
prvošolce za naslednja leta?

Predlagam, da se na maturo pripravljate 
vsa štiri leta. Če nečesa ne boste znali v prvem 
letniku, se boste morali učiti na koncu četrtega, 
kar bo še težje. Pa uživajte v življenju!

Milka Burnik

Zlata maturantka Ana Koprivnikar

Navdušujeta jo narava in njena popolnost  delovanja
Ana Koprivnikar iz Gorenje vasi je že v tamkajšnji osnovni šoli imela rada 
kemijo in biologijo. Vedela je, da želi izobraževanje nadaljevati na gimnaziji. 
Odločila se je za mednarodni oddelek (International Baccalaureatea – IB) na 
Gimnaziji Kranj. 

Kako zdaj gledaš na srednješolska leta? 
Kako si jih doživljala med sovrstniki?

Stanovala sem v Dijaškem in študentskem 
domu v Kranju na Zlatem polju. Ta štiri leta se 
mi niso zdela pretirano težka pa tudi hitro so 
minila. Vse je teklo približno po pričakovanjih, 
so pa vsako leto tista obdobja, ko gimnazija 
pokaže svoje zobe. Pridobila sem nova 
poznan stva, prijateljstva in izkušnje. V raz-
redu smo si pomagali med seboj, saj smo bili 
močni na različnih področjih. Kljub odličnim 
razlagam profesorjev in razumevanju snovi je 
bilo potrebnega še precej učenja, saj matura 
poleg razumevanja snovi zahteva tudi pomnje
nje ogromne količine podatkov. Učila sem se 
sama, tudi po svojih dobrih zapiskih, z izjemo 

Katja Lavtar
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skupnih priprav pri določenih predmetih, ki so 
jih vodili profesorji. 

Kje si izpopolnjevala svoje talente? Kaj 
ti je bilo na področju biologije tako všeč, da 
si se je lotila še bolj poglobljeno? 

V okviru mednarodne mature sem bila med 
organizatorji dobrodelne modne revije, na kateri 
smo zbirali denar za donacijo Centru IRIS. Vsa 
štiri leta sem kot pevka sodelovala na božičnem 
koncertu Gimnazije Kranj, prvi dve leti v zboru, 
zadnji dve pa kot solistka. Tekmovanja iz bio
logije sem se udeležila tudi lani, letos pa sem 
osvojila priznanje. Letos sem se udeležila še 
tekmovanja iz znanja o sladkorne bolezni, kjer 
sem prejela srebrno priznanje. Z zborom sem se Ana Koprivnikar

Fo
to

: o
se

bn
i a

rh
iv 

An
e 

Ko
pr

ivn
ika

r



23

Navdušujeta jo narava in njena popolnost  delovanja

Kakšen je bil prvi stik s šolo in nadaljnja 
štiri leta izobraževanja? 

Prvič sem jo obiskala ob dnevu odprtih 
vrat in že takrat me je navdušila. Izstopala je s 
svojo drugačnostjo in estetskim ambientom v 
Plečnikovih Križankah, ki so kot nekakšen labi
rint, obogaten z razstavljenimi umetniškimi deli 
dijakov na šoli. Tudi jaz sem želela postati del te 
zgodbe, zato sem se vpisala v program grafičnega 
oblikovanja. Stanovala sem v Dijaškem domu 
Ivana Cankarja. Šolo sem obiskovala z veseljem, 
saj sem se izobraževala na področju, ki me veseli. 
Snov sem si hitro zapomnila, veliko sem odnesla 
od razlage profesorjev, zato se mi ni bilo treba 
veliko učiti. Uživala sem pri urah grafičnega 
obliko vanja, kjer sta prišli na vrsto moje 
kreativno razmišljanje in reševanje problemov 

Zlata maturantka Miša Oblak

Najraje je imela ure grafičnega oblikovanja
Mišo Oblak iz Gorenje vasi je že od malih nog navduševala umetnost, zato je po 
osnovni šoli izbrala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.

na likovnem področju. Še kako pa so pomembna 
splošna znanja in strokovnoteoretične vsebine, 
na primer umetnostna zgodovina ali likovna 
teorija, tudi meni ljubi. Najtežji del procesa pri 
grafičnem oblikovanju je zasnovati neko idejo, ki 
je zanimiva in drugačna, ki pritegne oči in izsto-
pa. Vsa srednješolska leta sem uživala, bila sem 
odlična, zapustila sem jih kot zlata maturantka. 
Posebna se mi je zdela vsa izkušnja šolanja in bi-
vanja v Ljubljani. Zaradi dogodivščin v dijaškem 
domu mi bo vedno ostala v spominu. 

Kako ti je program šolanja omogočil stik 
z umetnostjo mesta, države ali tujine?

V drugem letniku sem v sklopu šole z 
grafičnim oblikovalcem Cirilom Horjakom 
sodelovala pri projektu Ljubljana v oblačkih, 
pri katerem je vsak sodelujoči narisal strip na 
temo Manj znana Ljubljana. Pod mentorstvom 
profesorjev na šoli sem sodelovala tudi na več 
likovnih natečajih. Na mednarodnem likovnem 
natečaju Science without borders sem se s svojim 
izdelkom uvrstila med polfinaliste. V tretjem 
letniku sem v okviru Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije sodelovala tudi na video delavnici 
Memory walk (Pot spominov) v Amsterdamu, 
kjer smo raziskovali zgodovino, se z njo soočali 
ter na delavnicah spoznavali pomembnost pre-
teklih dogodkov. Lani sem imela v dijaškem 
domu tudi samostojno razstavo svojih likovnih 
del. Vsak izziv mi je predstavljal novo oviro in 
z vsako premagano oviro sem nadgradila svoje 
znanje. Najbolj mi bo ostal v spominu mednarod
ni projekt Memory walk. V sodelovanju z nizo
zemskimi in nemškimi dijaki smo razmišljali o 

v prvem, drugem in četrtem letniku udeležila 
tekmovanj v Rivi del Gardi, Pragi in Veroni. Na 
vseh treh nastopih smo dosegli zlato plaketo. 
Obiskovala sem še glasbeno šolo kot solo pevka. 
V prvem letniku sem trenirala plavanje, zdaj pa 
ples ob drogu. Sem tudi članica dobrodelnega 
Rotaract kluba Kranj, ki vsako leto prireja pro-
jekte za zbiranje sredstev za ljudi v stiski. Najbolj 
sem uživala pri kemiji in biologiji. Narava me 
privlači na več ravneh, od delovanja celih ekosis-
temov do reakcij na molekularnem nivoju. Zelo 
rada sem imela tudi psihologijo in pogled te vede 
na človeka in njegovo delovanje. 

Kot zlata maturantka si zbrala visoko 
število točk. Po čem se mednarodna matura 
loči od klasične?

Na mednarodni maturi sem zbrala 41 od 45 
točk (enako 34 od 34 točk na klasični). Maturo 
sem pisala po svojih najboljših močeh in upala na 
čim višji rezultat. Povsod je potrebne malo sreče, 

spomenikih v lokalnem okolju ter ustvarili kratke 
videe na to temo, hkrati pa sprožili razpravo o 
dogodkih in ljudeh v zgodovini. Zanimivo in 
poučno je bilo delati v takem okolju, sploh z 
ljudmi druge narodnosti. Nadgradila sem svoje 
znanje angleščine in si ogledala Amsterdam. 

Iz katerih predmetov si opravljala maturo? 
Opravljala sem poklicno maturo iz 

slovenščine, angleščine, umetnostne zgodovine, 
če trti predmet pa je bil izdelek in zagovor. 
Zbrala sem 21 točk od 22 možnih. Pridobila 
sem tudi certifikat kategorije B1 iz angleščine. 
Najtežja se mi je zdela umetnostna zgodovina, 
saj mi je pobrala največ ur učenja. Na maturo 
so nas profesorji opominjali in pripravljali že od 
prvega letnika, zato se mi ni zdela težka.

Kako si izkoristila prosti čas? 
Vse hobije in obšolske dejavnosti sem si 

zorganizirala tako, da sem imela dovolj časa 
za druženje s prijatelji, za šport, fitnes, naravo, 
hribe, kolesarjenje.

Srednješolska izobrazba ti je tlakovala 
pot nadaljnje študijske smeri. 

S končano srednjo šolo sem pridobila poklic 
tehnice oblikovanja in v tem se tudi vidim, bolj 
konkretno v grafičnem oblikovanju. Grafični ob-
likovalec je strokovnjak, ki s premišljeno uporabo 
vizualnih pojmov in podob načrtuje najrazličnejša 
avdiovizualna sporočila. Obvlada črke, ilustracije, 
znake, simbole, sheme, tiskovine, postopke tiska 
in materiale, animacije ter 3Dtehnologijo. Vpisala 
sem se na Naravoslovnotehniško fakulteto v Lju-
bljani, smer grafična in medijska tehnika. Bivala 
bom v študentskem domu.

Milka Burnik

tak rezultat pa ni mogoč brez dobrih priprav in 
zadosti učenja. Poleg slovenščine, angleščine in 
matematike sem maturo opravljana še iz kemije, 
biologije in psihologije. Vključen je bil tudi 
predmet teorija vednosti (TOK), ki razpravlja o 
tem, kaj pomeni vedeti in kako vemo, kar vemo. 
Mednarodna matura je dveletni program, ki se 
v celoti (z izjemo maternega jezika) izvaja v 
angleščini. V teh dveh letih je samo šest pred-
metov in iz vseh opravljaš maturitetni izpit. 
Razlike so še v samem učnem načrtu in snovi. 
Moja izkušnja je, da IB zahteva veliko manj 
memoriziranja podatkov, več pa dejanskega 
razumevanja snovi in reševanja problemov. V 
okviru mature pri vsakem predmetu oddaš eno 
projektno nalogo (internal assesment ali IA), 
pri enem od predmetov še razširjeno esejsko 
nalogo (extended essay ali EE). Razlika je tudi 
v tem, da mednarodna matura ne obsega ustnih 
izpitov, ampak več pisnih. Moj IA je pri kemiji 
raziskoval prisotnost antioksidantov v špargljih 

in zmanjšanje njihove količine, ko šparglje 
kuhamo. Zasnovati sem morala eksperiment, 
s katerim sem lahko to odmerila in vse skupaj 
podprla z ustrezno literaturo. Pri biologiji sem 
raziskovala vpliv kislosti oz. pH na kaljenje 
fižola. Za EE pa sem pri biologiji raziskovala raz-
like med reakcijskimi časi plavalcev, nekdanjih 
plavalcev in nešportnikov.

Po srednji šoli si se usmerila na pot 
bodočega poklica. Kaj želiš postati? 

Veselje do narave in človeka me je 
prepričalo, da sem se vpisala na Medicinsko 
fakulteto v Ljubljani. Vidim se v poklicu 
zdravnice, za smer specializacije še ne vem.

Tvoj nasvet bodočim prvošolcem? 
Do znanja se moraš dokopati sam, do tistega 

iz knjig in učbenikov in do praktičnega, kako 
brez panike preživeti štiri gimnazijska leta.

Milka Burnik 
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Loški muzej Škofja Loka, ki skrbi 
za zbirke v dvorcu na Visokem, je v 
poleti dodal nov pano v prostor nek-
danje kuhinje.  Izdelan je bil v počastitev 
100. obletnice Visoške kronike. Na 
njem si lahko obiskovalci preberejo in 
ogledajo številne informacije v zvezi z 
glavnimi dramskimi uprizoritvami tega 
najpomembnejšega dela Ivana Tavčarja 
z zgodovinsko tematiko. Kot je pojasnila 
kustosinja Biljana Ristić, so s tem v muze-
ju želeli predstaviti manj znana dejstva o 
uprizoritvi Visoške kronike, ki je zaradi 
kompleksnosti, težje vsebine in širokega 
časovnega razpona dogajanja doživela 
bistveno manj uprizoritev kot bolj znano in 
filmsko ovekovečeno Cvetje v jeseni. Med 
drugim se na panoju najde tudi informacija 
o nameravanem, a nikoli dokončanem 
projektu filma Visoška kronika.

Jure Ferlan

Še preden so v osnovni šoli začeli postav
ljati vprašanje, kam naprej, je vedela, da se želi 
vpisati prav na Gimnazijo Želimlje, Zavod sv. 
Frančiška Saleškega. Obiskovali so jo že njena 
starejša sestra in dva brata. Ko so med vikendi 
prihajali domov, so navdušeno pripovedovali, 
kaj vse se jim dogaja. Profesorji znajo ceniti 
dijake, ki se ne izpostavljajo preveč, a vedno 
podajo korekten odgovor, ko so vprašani, in 
znajo svoje mnenje tudi utemeljiti. To je veljalo 
tudi za Urško.

Zlata maturantka Urška Rupar

Gimnazija ji je ponudila veliko različnih predmetov
Urška Rupar iz Podjelovega Brda je na maturi zbrala 33 točk in na ustnem 
izpitu pri slovenščini odgovarjala na vprašanja iz Visoške kronike. Športna 
navdušenka in odličnjakinja sledi svojim interesom in odkrivanju neznanega, v 
prihodnosti tudi v biologiji.

So bila štiri srednješolska leta težja ali 
lažja, kot si pričakovala? Kako se na šoli kaže 
dobra povezanost med dijaki in profesorji? 

Zaradi oddaljenosti sem stanovala v dijaškem 
domu. Z družino sem bila le med vikendi, ne-
delje so se zdele zaradi večernega odhajanja v 
Želimlje krajše. V Domu Janeza Boska je bilo 
zelo prijetno v družbi prijateljev in številnih 
aktivnosti. Zdaj, ko sem končala gimnazijo, se 
mi ne zdi tako težka, a med šolskimi leti sem 
imela drugačen občutek. Profesorji so imeli 
zelo prijazen, oseben odnos do nas, res so nas 
poznali. Želeli so nam prenesti čim več znanja 
v sproščenem razrednem vzdušju, kljub temu 
pa so ohranjali avtoriteto. Veliko sem odnesla 
od njihove razlage in pouka nasploh. Rada sem 
imela tuje jezike – angleščino, nemščino in 
španščino, najbolj pa me je pritegnila biologija. 
Največji izziv mi je predstavljala matematika, ki 
mi nikoli ni bila zares všeč. Najraje sem se učila 
sama, smo pa veliko ponavljali skupaj s cimrami, 
prijatelji. Dobro je, da imaš vedno koga blizu za 
vprašanja, ko česa ne razumeš. Pri učenju se mi 
zdita najpomembnejša koncentracija in produk-
tivnost. V zadnjem letniku je bilo za pripravo na 
maturo namenjenih dovolj ur. 

Si bila vključena v kakšne posebne šolske 
dejavnosti, projekte, tekmovanja? 

Tekmovanja so bila športne narave. Vsa 
štiri leta sem bila del šolske oziroma domske 
ekipe pri odbojki in nogometu ter hodila na 
treninge. Letos smo dosegle prvo mesto v 
odbojki na Domijadi, športnem srečanju vseh 
dijaških domov Slovenije. Velik projekt zame 
je bilo v tretjem in četrtem letniku vodenje 

zumbe, ene izmed dejavnosti v domu, kar je 
bila precej velika odgovornost, a sem v tem 
zelo uživala. Šport mi je v času napornih testov 
in mature predstavljal sprostitev in hkrati način 
pridobivanja energije za produktivno učenje, 
zato sem velikokrat vzela rolerje in rolala ob 
travnikih, reki.

Zrelostni izpit je za človeka stresen, 
vse od odločitve o izbirnih predmetih do 
pričakovanja končnih rezultatov. Kako je 
bilo pri tebi? 

Poleg obveznih predmetov sem izbrala še 
biologijo in nemščino. Zavedala sem se, da bi 
mi pri nadaljnjem študiju bolj koristila fizika 
ali kemija, a se naložba v znanje jezika vedno 
izplača. Zlate mature si nisem zadala kot cilj, 
saj mi ni bila potrebna za nabiranje točk za vpis 
na fakulteto niti kot osebni dosežek. Število 
zbranih točk me je močno presenetilo in raz-
veselilo. Zagotovo je pri vprašanjih, sploh na 
ustnem delu izpita, zraven veliko sreče, saj je 
odvisno, katero delo ali katero temo izžrebaš. 

Imaš za nadaljnji študij in preživljanje 
prostega časa tudi tako dobro premišljeno 
odločitev kot pred gimnazijo? 

Oktobra bom začela študirati na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani, smer biologija. Odločitev 
tokrat ni bila tako lahka. Bila sem zelo negoto-
va, kateri poklic bi rada opravljala. Osredotočila 
sem se na to, kaj me veseli, na katerem 
področju bi rada izvedela še kaj novega. Med 
srednješolskimi leti mi je zmanjkovalo časa za 
hobije, tudi za šiviljske projekte, ki so morali 
počakati na počitnice. Uspelo pa mi je sešiti 
maturantsko obleko. 

Moj nasvet za bodoče prvošolce je, da šola ni 
vse. Marsikdo ima veliko talentov, ki pa znotraj 
šolskega sistema ne pridejo ravno do izraza, pa 
zato niso nič manj pomembni.

Milka Burnik       

Urška Rupar
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Sprejem v prvi razred
Prvi šolski dan je pomemben za vse učence, 

njihove starše, učitelje in vse ostale, ki so ka-
kor koli povezani s šolo. Prav poseben dan pa 
doživljajo prvošolci, ki začenjajo svoje ‘delo’ 
v hramu učenosti.

Na centralni šoli je pod simbolnim napisom 
‘Potopimo se v svet znanja’ na treh podmorni-
cah lahko našlo svoje ime 58 novih učencev. 
Letos so trije oddelki prvega razreda, kar se 
z izjemo predlanskega leta ni zgodilo že vrsto 
let. Otroci so svojo vznemirjenost pomirili z 
gledanjem igrice šolskega dramskega krožka 
Mili išče prijatelja. Vsak učenec je prejel 
darilo – slovensko zastavo z datumi državnih 
praznikov, da bodo vedeli, kdaj naj jih razobe-
sijo po svojih domovih. Za prijeten sprejem 
malih bodočih učenjakov so poskrbeli ravnatelj 
Izidor Selak, župan Milan Čadež in podžupan 
Anton Debeljak. Še isto dopoldne so se udeležili 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Potopimo se v svet znanja
Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja so polni načrtov zagrizli v novo šolsko leto. 
Na matični šoli je 526 učencev, na podružnici na Sovodnju 52 in v Lučinah 
41. Skupaj torej 619 deklic in dečkov. Na vseh treh lokacijah skupaj  je kar 79 
šestletnikov prvič prestopilo šolski prag.

sprejemne slovesnosti prvošolcev tudi na 
podružničnih šolah na Sovodnju in v Lučinah 
in jih obdarovali z zastavami.

Na Podružnični šoli Lučine so pripravili spre-
jem za šest učencev in njihove spremljevalce. 
Starejših 35 učencev je z učiteljicami pripravilo 
kulturni program (petje, balet, glasbena pravljica, 
recitacije). Na koncu so se posladkali s torto.

Na Podružnični šoli Sovodenj so sprejeli 15 
prvošolcev. Vseh učencev je sedaj 52. Učenci 
drugega razreda so pripravili dramatizacijo, igrali 
so se socialne igre in ustvarili svoj prvi izdelek 
iz papirja. Starejši učenci so zapeli sovodenjsko 
himno in povedali nekaj vzpodbudnih misli.

Za vse tri prireditve bi lahko strnili vtis v en 
stavek: Kako lepo!

Poletni športni tabor
Pod okriljem Športnega društva Blegoš in 

vodstvom Vesne Šinkovec je od 19. do 22. 

Prvi šolski dan na centralni šoli

‘Prvčki’ v Lučinah

avgusta potekal poletni športni tabor. Udeležilo 
se ga je 35 otrok iz obeh osnovnih šol v občini. 
Razdeljeni so bili v tri skupine. V eni skupini 
so bili fantje, ki so člani Košarkarskega kluba 
Gorenja vas in so tabor izkoristili predvsem za 
kondicijske priprave na novo sezono, drugi dve 
skupini pa sta se posvečali različnim športom 
(odbojki, badmintonu, floorballu, nogometu, 
tenisu). Lahko so se odločili za kolesarjenje, 
pohod, plavanje v Sori, odbojko na mivki … Za 
zaključek so organizirali prijateljsko tekmo med 
učenci in trenerji. S pridobitvijo nove športne 
dvorane ob OŠ Ivana Tavčarja so dobili odlične 
pogoje za delo, ki so jih na športnem taboru 
tudi ustrezno preizkusili in dobro izkoristili. Z 
druženjem učencev obeh šol pa so tudi utrjevali 
sodelovanje in prijateljske vezi.

Prvošolci podružnice na Sovodnju
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Pestra ponudba interesnih dejavnosti, 
dodatnih programov in projektov

Razen rednega pouka in programa ponuja 
šola zelo pester dodatni program. Učencem je 
na razpolago več kot 40 interesnih dejavnosti 
(športnih, kulturnih, naravoslovnih itd.). Iz-
vajajo se nadstandardne vsebine (razni tečaji 
in tabori, aktivnosti med počitnicami, obisk 
knjižnega sejma, dobrodelne prireditve, raz-
stave idr.). Vključeni so v številne državne in 
evropske projekte: Ekošola, Zdrava šola, Kul-
turna šola, Pešbus v okviru projekta Trajnostna 
mobilnost, Turizmu pomaga lastna glava in 
Mednarodni program Mepi. Zaradi odličnih 
uspehov na športnih tekmovanjih v prejšnjih 
letih se bodo potegovali za najbolj športno šolo. 
Z raziskovalnimi nalogami se bodo vključili v 
projekt Mladi raziskovalci za razvoj Poljanske 
doline. Čakajo jih likovni in literarni natečaji. 
Učenci se bodo poskusili vključiti v politično 
življenje preko otroškega parlamenta; letošnja 
tema je Moja prihodnost. Šola je center kulture 
v manjšem kraju, zato bodo pripravili številne 
proslave in prireditve (ob praznikih in poseb-
nih dnevih, 80 let šolske stavbe v Lučinah in 
drugo).

Za šolskimi vrati na Trati ne bo dolgčas. Več 
o dogajanju na šoli si lahko preberete na šolski 
spletni strani OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Tam vas čaka tudi fotogalerija.

Nina Dolenc
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Leta 1989 so harmonikar Janez Šubic, 
kitarist Brane Novak in basist Brane Peternel 
ustanovili Ansambel Blegoš. Kmalu se je 
zasedbi kot basist pridružil še Roman Fortuna. 
Ansambel je bil najbolj dejaven prvih deset 
let, ko so poleg snemanj za kasete nastopili 
na številnih festivalih domače glasbe. Kot je 
povedal vodja ansambla Roman Fortuna, so 
bili zmagovalci festivala za instrumentalno 
in vokal no izvedbo leta 1994 na Graški Gori. 
Takrat je z njimi pela legendarna Sonja 
Gabršček. »Leto prej smo zmagali z najboljšo 
izvedbo skladbe iz slovenske ljudske zakladnice 
tudi na festivalu v Cerkvenjaku. Leta 1993 smo 
na festivalu Graška Gora igrali polko Primi se 
za gumb, za katero je Ivan Sivec prejel nagrado 
za najboljše besedilo.«

Sledil je daljši premor vse do leta 2010, 
ko jih je k nastopu na koncertu ob 20letnici 

30 let Ansambla Blegoš

Praznovali s koncertom in z novo zgoščenko
Letos mineva 30 let od ustanovitve Ansambla Blegoš. Ob tej priložnosti so v 
okviru Praznika žetve na Žirovskem vrhu konec julija pripravili dveurni koncert 
ter izdali novo zgoščenko z naslovom Lepo je tu pri nas.

radijskega dela povabila Saša Pivk Avsec. De-
cembra lani so nastopili na božičnem koncertu 
Jerbas domačih v Poljanah in sklenili, da bodo 
30letnico ustanovitve ansambla tudi uradno 
praznovali. Vse do koncerta na Žirovskem vrhu 
jih je pri pripravah spremljala smola. Deževno 
vreme jim je tako zagodlo pri fotografiranju za 
promocijski material ter predvidenem nastopu 
na Blegošu v sklopu tradicionalnega pohoda. 
Sredi junija je nepričakovano umrl kitarist 
Dušan Justin, ki je bil tudi pobudnik za ponov
no delovanje. Nekaj tednov pred koncertom 
se je poškodoval še basist, a jim je na pomoč 
priskočil Tine Ažbe, ki je že pomagal tako z 
glasom kot igranjem klaviatur. »Tinetu bi se 
ob tej priložnosti še enkrat rad zahvalil za ves 
trud med več kot polletnimi pripravami na 
koncert. Vsi člani smo izjemno ponosni, da smo 
lahko sodelovali z njim.« Po besedah Fortune 

Na zgoščenki z naslovom Lepo je tu pri nas 
je 26 skladb. Nova je nosilna skladba, valček 
Polansk mier, za katero je besedilo prispeval 

Klemen Šifrar, ki sicer deluje v domači zasedbi 
Šeškarji. Glasbo zanjo sta prispevala Jana in 
Tomaž Pivk. Druge skladbe so starejše in že 

malce pozabljene. Zgoščenko, ki stane 8 evrov, 
je možno naročiti po e-pošti: ansambel.blegos@
gmail.com ali na telefonski številki 070/588-146.Fo
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so navkljub vsem slabim dogodkom koncert 
dobro izpeljali. »Zahvala vsem obiskovalcem, 
da so kljub slabemu vremenu prišli in dobro 
napolnili velik prireditveni šotor. Upam, da 
so uživali ob poslušanju naših skladb in se 
nasmejali voditelju in humoristu Peški. Velika 
zahvala tudi prizadevnim organizatorjem, ki so 
kljub dežju naredili skoraj nemogoče in izpeljali 
prireditev ter naš koncert.«

Snemali bodo nove skladbe
V treh desetletjih ustvarjanja je ansambel 

doživel številne menjave v zasedbi, prav tako 
se je menjala avtorska zasedba. Danes ansambel 
sestavljajo vodja ansambla in vokal Roman For-
tuna, pevka in harmonikar Jana in Tomaž Pivk, 
basist in baritonist Urban Kalan in kitarist David 
Posavec. Do zdaj so izdali štiri samostojne kasete 
z naslovi Pozdrav iz Poljanske doline, Življenje 
je zaklad, Vandranje s harmoniko in Ko praznu-
jemo doma. Ob 10letnici delovanja je izšla 
zgoščenka z naslovom Pot muzikanta. Poslušalci 
so za svoje vzeli skladbe Na Blegoš, Ko nad 
Zmincem plešemo, Stari poštar, Obljube, Van-
dranje s harmoniko, Vipavski furmani, Življenje 
je zaklad, Poljanska dolina, Veliki Visočan, Primi 
se za gumb ... Ponovno bodo začeli nastopati po 
novem letu. Veseli bodo vsakega povabila za 
sodelovanje, saj se že pripravljajo na snemanje 
novih skladb in videospotov.

Lidija Razložnik
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Zasedba Strmina Express je konec avgusta na Graški Gori na že 44. mednarodnem 
festivalu narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra s skladbo Poljanski mostovi 
navdušila tako občinstvo kot strokovno komisijo in prejela bronastega pastirčka. Nagrajeno 
besedilo je prispevala Dunja Škofic, glasbo pa Pavel Dolenc.

Za Strmino Express, ki deluje že od leta 2017, to ni prvi festival. Lani so se udeležili 
festivala Guštanj na Koroškem, kjer so se predstavili s prvo avtorsko skladbo Jutro na 
Blegošu. Ustanovitelj skupine Janez Dolenc je povedal, da so bili veseli bronastega 
pastirčka. »Nagrada je vsekakor spodbuda za nadaljnje zavzeto delo. Morda v prihodnje 
naredimo še korak dlje, do zlatega pastirčka.« Želijo si še na katerega od festivalov, 
čeprav je predhodno potrebno kar nekaj dela in priprav. 

Strokovna komisija je podelila priznanje tudi avtorici besedila Poljanski mostovi Dunji 
Škofic, sicer likovni ustvarjalki, ki navdih črpa iz okolja – Poljanske doline, kjer živi. Pred 
letom dni je čopič zamenjala za svinčnik in tako je nastalo trinajst pesmi. »Priznanje 
mi pomeni spodbudo za nadaljevanje. Pričakovala ga nisem, saj je to šele moje drugo 
besedilo za glasbo. Pomeni, da mi gre dobro in da lahko napišem še kaj!« O sodelo-
vanju s skupino Strmina Express pa pravi: »Po poslušanju njihovih skladb na Youtubu 
se mi je zazdelo, da bi bilo dobro, če bi imeli več lastnih skladb, ena od njih pa naj bi po 
možnosti vsebovala tudi besedo ‘strmina’. Tako je nastalo prvo besedilo z naslovom Jutro 
na Blegošu, pri katerem je kot mentor sodeloval Janez Dolenc, saj sem bila začetnica v 
pisanju besedil za glasbo. Drugo besedilo sem napisala že samostojno!«

Lidija Razložnik

Poljanski mostovi navdušili občinstvo in strokovno komisijo

Za dobro voljo na Žirovskem vrhu so skrbeli člani ansambla Blegoš (od leve proti desni): Roman 
Fortuna, Jana Pivk, Tomaž Pivk, David Posavec, Tine Ažbe in Urban Kalan.

Člani skupine Strmina Express z Dunjo Škofic
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21. septembra pohod z lovcem
V soboto, 21. septembra, Turistično društvo Stari vrh organizira poučen 

pohod pod vodstvom lovca, ki bo pohodnike seznanil z živalskim svetom tega 
območja. Ob poti si bodo ogledali še različne naravne in kulturne zanimivosti. 
Pohod, ki bo potekal po okolici Starega vrha, se bo pričel ob 9. uri na Grebljici, 
trajal pa bo približno tri ure. Kot je povedal Janez Šturm iz društva, gre za 
lažji pohod, zato je primeren za vse, tudi za otroke.  Obenem se zahvaljuje 
vsem udeležencem dosedanjih pohodov te sezone in obiskovalcem za lep 
obisk 48. Dneva oglarjev na prvo nedeljo v avgustu.

Jure Ferlan

Ker smo prepričani, da ocene oz. priporočila 
komisije pripomorejo k še boljši kakovost 
izdelkov, prilagoditvi tehnoloških postopkov 
znotraj predelovalnih dejavnosti ali pravilnemu 
deklariranju, vas pozivamo, da se udeležite 
senzoričnih ocenjevanj, ki jih za pekovske, 
mlečne in mesne izdelke organiziramo na BC 
Naklo, in za alkoholne pijače ter druge sadne 
in zelenjavne izdelke na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani. V Naklem in Ljubljani je mogoče 

Kakovost izdelkov

Povabilo na senzorična ocenjevanja
Želite preveriti, kakšne kakovosti so vaši izdelki? Kako bi strokovna komisija 
ocenila videz, vonj, okus, barvo, bistrost, strukturo in druge lastnosti vaših 
izdelkov? Potrošniki so vedno bolj pozorni na lokalni izvor in kakovost izdelkov, 
kar vsekakor so značilnosti izdelkov s Škofjeloškega, a kljub temu pri odločitvi 
za nakup videz izdelka in druge senzorične lastnosti igrajo pomembno vlogo.

 Hišna imena so odraz dediščine naših krajev in narečnih govornih 
posebnosti. Izoblikovala so se na podlagi značilnosti določenega 
območja, prebivalcev, ki tu živijo, in njihovih dejavnosti. Zanimivo je, 
da se na podeželskih območjih ljudje bolje poznajo po hišnih imenih 
kot po priimkih, kljub temu pa določena imena izginjajo iz vsakdanjega 
govora oz. so že pozabljena. 

Da bi preprečili njihovo izginotje in razširili uporabo hišnih imen, 
smo v okviru projekta Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev, 
ob sofinanciranju Občine Gorenja vas  Poljane in strokovni podpori 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, v preteklih treh letih že opravili 
podroben pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen, preverili njihovo 
pojavljanje v zgodovinskih virih in uporabo v narečnem govoru med 
domačini v 41 vaseh občine in pri tem popisali 617 imen. Letos nadalju-
jemo popis hišnih imen na območju vasi/naselij Gorenja vas (z vsemi 
ulicami), Dolenja Dobrava, Dobravšce, Gorenja Dobrava in Todraž. S 
tem zaokrožujemo v celoto območje, ki je bilo v popisu lansko leto. 

Ob zaključku popisa bodo zainteresirani lastniki hiš, tako kot v 
prejšnjih popisih, prejeli tudi glinene tablice z napisom hišnega imena 
v narečju, vsi zbrani podatki bodo evidentirani v spletnem leksikonu 
www.hisnaimena.si, izdelana pa bo tudi publikacija v elektronski obliki 
z zbranimi hišnimi imeni letošnjega popisa in posebnostmi na to temo. 
Z dodatnimi popisi v letu 2020 bomo izdali tudi razširjeno tiskano publi
kacijo dveletnega popisa hišnih imen. 

Če kot prebivalci teh vasi oz. občani poznate kakšno zanimivo zgodbo 
tako o svojem hišnem imenu kot tudi o drugih imenih, razpolagate s fo-
tografijami domačij ali celo poznate  razlago, kako je ime nastalo, in ste 
pripravljeni te podatke deliti z ostalimi ter s tem prispevati tudi k vsebini 
publikacije o hišnih imenih, vas vabimo k sodelovanju. 

Ker verjamemo, da želite negovati lokalno identiteto, vas vabimo, 
da nas kontaktirate na enaslovu kristina.miklavcic@rasora.si, tel. št. 
04/5060225 ali se osebno zglasite na Razvojni agenciji Sora, Poljanska 
cesta 2, Škofja Loka. 

Kristina Miklavčič, vodja projekta
Razvojna agencija Sora

Stara hišna imena

Vabilo k sodelovanju 
pri popisu
Potem ko smo v zadnjih treh letih v  41 naseljih občine že 
popisali 617 starih hišnih imen, letos popis nadaljujemo v 
Gorenji vasi z okolico.

oceniti tudi nekoliko bolj specifične izdelke, 
ki morda ne ustrezajo kriterijem ocenjevanja 
znotraj vsakoletnih Dobrot slovenskih kmetij 
na Ptuju. 

Ocenjevanje bomo organizirali v zadnjem 
tednu septembra, o točnem datumu se lahko 
pozanimate na Razvojni agenciji Sora, Pol-
janska cesta 2, Škofja Loka, enaslov kristina.
miklavcic@rasora.si, tel. št. 04/5060225.  

Po izvedenih ocenjevanjih pa bo Razvojna 

agencija Sora objavila tudi javno povabilo za 
vključitev novih ponudnikov in novih izdelkov 
v blagovno znamko Babica in Dedek, naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov. Priznanje na 
senzoričnem ocenjevanju je namreč tudi eden 
izmed pogojev za vključitev v znamko, pri 
čemer se upošteva tudi priznanje z ocenjevanj 
Dobrote slovenskih kmetij. 

Vabljeni torej vsi, ki bi želeli preveriti 
kakovost svojih izdelkov, da sodelujete na 
senzoričnih ocenjevanjih, povabilo pa velja tudi 
tistim, ki bi želeli svoje izdelke promovirati in 
tržiti znotraj blagovne znamke Babica in Dedek, 
ki predstavlja dodatno razpoznavnost kakovost-
nih lokalnih izdelkov.Vlogo na javno povabilo 
lahko oddate predvidoma do konca oktobra. 

Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Opravičilo 
V prejšnji številki smo pisali o razstavi gorenjevaških klekljaric Voda, vir 
življenja v čipkah, poleg pa objavili čipko z motivom rib, ki jo je sklekljala 
ena od članic društva Deteljica. Pod fotografijo je zapisano, da gre 
za čipko z motivom jame in človeškima ribicama klekljarice Zvonke 
Kogovšek, kar pa ne drži, na kar nas je prijazno opozorila avtorica 
sama. V tej številki torej objavljamo prav to čipko, ki je upodobljena tudi 
na razglednici društva. Gospe Zvonki in gorenjevaškim klekljaricam se 
zaradi nenamerne napake 
iskreno opravičujemo in 
jim tudi v nadaljevanju 
letošnjega leta želimo 
prijetno praznovanje 15-
letnice delovanja.                                                                          

Uredništvo
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Polnoleten dirkaški praznik v Lučinah

Z rekordom proge slavil Francoz
Na letošnji 18. Gorsko-hitrostni dirki Lučine med 9. in 11. avgustom je že na 
treningu nov rekord proge postavil Francoz Sebastien Petit, sloves najboljšega 
pa utrdil tudi na dirki s prav tako rekordnim časom 01:56:436.

V Poljanah sta jih v šolski avli najprej 
pozdravila ravnateljica Metka Debeljak ter župan 
Občine Gorenja vas   Poljane Milan Čadež, ki je 
učencem ob tem pomembnem dnevu podaril tudi 
slovensko zastavo z datumi, ko naj bi jo izobesili. 
Nekaj besed o varnosti v cestnem prometu je 
staršem spregovoril policist Zvone Šubic. 

V nadaljevanju je sledila zelo domiselna 
predstava v izvedbi vzgojiteljic Tine Mlinar 
Rozinger in Špele Dolinar. Po igrici pa so učenci 
končno dočakali trenutek, ko so jih njihove nove 
učiteljice poklicale in povabile v učilnico. Poleg 
drugega dogajanja so tu prejeli rumeno rutico 
in pismo s skrivnostjo. Čeprav smo zdrava šola 
in pijemo nesladkan čaj, je bila malica sladka, 
tako kot se za prazničen dan spodobi. Prvi dan 
v šoli je bil nekoliko krajši, kot bodo ostali, saj 

Iz OŠ Poljane

Novi učenci, novi projekti
Ponedeljek, 2. september, je bil prvi šolski dan za 40 prvošolcev na matični šoli 
v Poljanah in za 13 novopečenih šolark in šolarjev v Javorjah. 

so tudi starši imeli za svoje otroke pripravljeno 
še kakšno presenečenje oziroma so jim ta dan 
poklonili svoj čas in pozornost.

Utrip na podružnici 
Na prvi šolski dan je v Javorjah prag šole 

prestopilo 13 prvošolcev, ki so pogumno zakora
kali na novo pot. Zbrali so se v telovadnici, kjer 
jih je pozdravila ravnateljica Metka Debeljak. 
Obiskala sta jih župan Milan Čadež in podžupan 
Anton Debeljak. Od njiju so v dar dobili slovensko 
zastavo. O varnosti v prometu pa jim je nekaj 
besed spregovoril tudi policist Aleš Demšar. 
Sledila je zabavna lutkovna predstava o prvem 
šolskem dnevu. Po končani predstavi smo poiskali 
našo učilnico. Prvošolci so izdelali male navihane 
pošasti in jih zamenjali za rumeno rutico, ki jo 

bodo pridno nosili vse šolsko leto. Kuhar Matej pa 
jim je, kot se za prvi šolski dan spodobi, pripra vil 
čisto posebno malico. Dan je bil lep in želimo si, 
da bi se tako lepo imeli celo šolsko leto in da bi 
nam ta dan ostal v najlepšem spominu.

V letošnjem šolskem letu je v OŠ Poljane 
vpisanih 408 učencev. S tem smo prvič v zgodovi-
ni samostojne šole presegli število 400 učenk in 
učencev. Na Podružnični šoli Javorje se v stavbi, 
ki že počasi poka po šivih, šola 52 učencev. Šolska 
zgradba v Javorjah zares postaja pretesna za tako 
število učencev, predvsem pa ta prostorska stiska 
onemogoča sodobne oblike dela. Verjamemo, da 
se bodo strokovni delavci maksimalno potrudili, 
da bodo učenci deležni znanja v polni meri, da se 
bodo dobro počutili in da bodo varni. Seveda si pa 
vsi želimo, da se uresniči želja po novi šoli.

Danica Albreht, Maja Kokalj, Bernarda Pintar

Na dirki je bil najhitrejši v vseh treh vožnjah. S 
časom 01:56:436 je dosegel absolutni rekord proge 
od Todraža do Lučin, ki je dolga 3.950 metrov. 
Drugi v skupni razvrstitvi je bil Avstrijec Herman 
Jr. Waldy, tretji pa Italijan Mirko Venturato. Rekord 
je postavil tudi avstrijski dirkač Karl Schagerl, in 
sicer v kategoriji turnih vozil. Dirka je štela tudi 
za slovensko državno prvenstvo. Na prvo mesto 
se je uvrstil Janko Čebron, na drugo Aleš Prek in 
na tretje Matevž Čuden. Letošnjo dirko, ki je štela 
še za avstrijsko državno prvenstvo, je zaradi težav 
na progi zaznamovalo nekoliko več prekinitev kot 
prejšnja leta, a je, kot je dejal predsednik organi
zacijskega odbora dirke Primož Tavčar, to del tega 
športa. »Veseli smo, da se je vse dobro končalo in 
da smo dirko uspešno izpeljali.« Organizatorji iz 
društva AMD Zvezda so bili zadovoljni tudi z že 
tradicionalnimi dobrodelnimi taksi vožnjami, ki 
so bile kaj kmalu razprodane. Del izkupička bodo 
namenili v dobrodelne namene. Da je lučinska 
dirka ena največjih in najpomembnejših prireditev 
v letu v gorenjevaški občini, potrjuje obisk več 
tisoč gledal cev. Lepo je bila obiskana tudi petkova 
po vorka vozil, ki se je ustavila pred Sokolskim do-
mom v Gorenji vasi.                         Jure Ferlan
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Neon
Program CAP za preventivo nasilja in zlorabe 
otrok, ki ga od leta 2011 izvajamo v 3. razredu, 
bomo dopolnili s programom Varni brez vrstniškega 
nasilja in ga združili pod skupno ime Program 
NEON – Varni brez nasilja. Cilj programa je krepiti 
varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih 
staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in 
mladostnikov pred nasiljem. 
Program bomo izvajali v 2., 3., 5., 7. in 8. 
razredu.

Trajnostna mobilnost
Od 23. do 27. septembra bo v vrtcu in na šoli 
v večini razredov potekal projekt Trajnostna 
mobilnost, ki ga organizira Ministrstvo za 
infrastrukturo RS s partnerji. Med glavnimi cilji 
projekta sta spreminjanje potovalnih navad otrok 
in njihovih bližnjih ter zmanjševanje motornega 
prometa v okolici vrtcev in šol. 

Prvošolci na matični šoli
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Matic (drugi z leve) je za downhill navdušil tudi mlajšega brata Naceta (četrti z leve) – oba vozita 
za Wolf racing team.

Brata Kokelj na stopničkah v Sorici
O Maticu Koklju iz Kopačnice smo leta 2016 že pisali, ko je na državnem prven-
stvu downhill Kranjska Gora osvojil naslov državnega podprvaka ter skupno 
zmago v točkovanju med mlajšimi mladinci (kategorija U17). Za spust z gorskim 
kolesom po strmem terenu je navdušil tudi mlajšega brata Naceta, s katerim sta 
na nedavnem Unior Downhill Cup Sorica 2019 stala na stopničkah. Nace je v 
kategoriji U17 osvojil prvo, Matic pa tretje mesto v kategoriji Elite.
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»To je moja druga tekmovalna sezona, tre-
niram že tri leta,« je povedal Nace, ki trenira 
tri do sedemkrat tedensko. »Nekajkrat letno se 
udeležim tudi treningov z Wolf racing teamom, 
katerega član sem. Večino časa treniram na 
domači progi pa tudi v Bike parku Cerkno.« 
Najbolj ponosen je na zmago in letošnji naziv 
državnega prvaka v svoji kategoriji ter osvojeni 
prvi mesti na Soriški planini in Mariborskem 
Pohorju. »Želim si čim več trenirati, saj 
napredujem iz kategorije U17 v kategorijo U19 
in pa seveda čim boljše rezultate,« je o načrtih 
za prihodnost povedal 16letnik, ki obiskuje 2. 
letnik Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka.

»3. mesto v Sorici je zame najboljša 
uvrstitev v tej sezoni, saj je nisem pričakoval 
in sem je zato še bolj vesel,« pa pripoveduje 
Matic. »Letos tekmujem že v elitni kategoriji. 
V letošnji sezoni me tako kot Naceta čaka še 
tekma v Bike parku Cerkno.« V sezoni 2017 
je ponovil naslov in zmago iz leta 2016, lani 
je sezono v skupnem seštevku državnega 

Na kolesarski dirki iz Poljan na Stari vrh (14. 
julija) sta tako kot lansko leto absolutna zma-
govalca postala Dean Bratuš v moški in Laura 
Šimenc v ženski konkurenci. Letošnje dirke se 
je udeležilo 127 tekmovalcev in tekmovalk iz 
Slovenije in Avstrije, tekmovali so v 15 starost-
nih kategorijah. Občinski prvaki občine Gorenja 
vas  Poljane v vzponu so postali: Miha Alič, 
Erik Mlinar, Aleš Hren, Niko Pustovrh, Franc 
Peternel in Katja Ferlan. 

Športno društvo (ŠD) Špik Lučine je 15. 

Pokal polanskih puklov

Ne le tekme, dirke so vse bolj dogodki
S kolesarko dirko na Blegoš se je 15. septembra 2019 zaključil letošnji Pokal 
polanskih puklov, že deveti po vrsti v organizaciji domačih društev. 

Letošnji zmagovalci zadnje tekme na Blegoš

udeležilo 83 tekmovalk in tekmovalcev. Abso-
lutni zmagovalec v moški konkurenci je postal 
Aleš Hren, med ženskami pa Špela Šrajnar. 

Po Blegošu v deseto sezono 
21. izvedba kolesarskega vzpona Blegoš 

je postregla z novo ugotovitvijo, da postaja 
dogodek, ne le tekma. 

97 udeležencev in še nekajkrat toliko po-
hodnikov oz. navijačev pri koči na Blegošu 
je ustvarilo kuliso, ki si je vsak organizator 
samo želi. Absolutna zmagovalca sta postala 
Tanja Žakelj, že štirinajstič je ostala na Blegošu 
neporažena, in med moškimi Blaž Žle, ki je v 
klubskem dvoboju premagal zmagovalca zad-
njih nekaj let, Luko Tavčarja. 

Tekmovanje je poleg memorialne note, 
spomnili smo se našega sodelavca Lojzeta 
Oblaka, štela tudi za občinsko prvenstvo občine 
Gorenja vas  Poljane. Zmagovalci petih kate
gorij so postali Katja Ferlan (KD Belaunce), 
Marko Pustavrh (KD Belaunce), Simon Alič 
(KD Brda), Erik Mlinar (KD Belaunce) in 
Milan Jelovčan (Poljane). Najštevilčnejša ekipa 
so bili člani KD Belaunce. 

Vzpon je bil tudi zadnji od petih puklov 
(Stari vrh, Pasja ravan, Javorč, Lubnik, Blegoš). 
Sezona je bila uspešna, postavili smo novo 
spletno stran pokala, absolutna zmagovalca 
sezone pa sta postala Andrej Draksler (Koloka) 
in Katja Ferlan (KD Belaunce).

K. Zajc Božič in N. Stržinar

avgusta pripravilo dirko na Pasjo ravan. Dirke 
se je udeležilo 78 tekmovalcev in tekmovalk. 
Abso lutna zmagovalca dirke sta letos postala 
Matej Drinovec  v moški in Erika Jesenko v 
ženski konkurenci. Športno društvo (ŠD) Sv. 
Urban je 17. avgusta organiziralo tekmovanje 
v dirki na Javorč, kjer se je pomerilo 76 tekmo
valcev in tekmovalk. Absolutni zmagovalec v 
moški konkurenci je postal Matej Drinovec, v 
ženski pa Erika Jesenko. 8. septembra je potekala 
predszadnja dirka – dirka na Lubnik, ki se je je 
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prvenstva končal na drugem mestu. V Bike 
parku Cerkno je v kategoriji U19 slavil zmago. 
»Tekmoval sem tudi v kategoriji enduro (turno) 
v okviru državnega prvenstva na Krvavcu in 
postal državni podprvak,« je še povedal 19letni 
Matic, ki si v prihodnji sezoni želi evropskega 
pokala.

Lidija Razložnik
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in osovnikov. Živahen je bil kmečki kotiček z 
domačimi dobrotami ter prostor za najmlajše. 
Dvojice so se pomerile v t. i. pajsanju hloda, 
program pa so popestrili še Poljanski orgličarji, 
tamburaška skupina Kresnice ter Javorski pevci 
z oglarsko himno. 50 pohodnikov se je v sklopu 
prireditve odpravilo tudi na t. i. Pohod med 
gorami.                                                 K. Z. B.

program, ki bi se sicer začel z žetvijo, a so nato 
pod šotorom prikazali mlačev, čiščenje žita in 
druga pripadajoča opravila. Praznik se je začel s 
petkovo premiero domače kmečke igre avtorice 

Na Starem vrhu  
že 48-ič kuhali oglarsko kopo  

Na dan prireditve, 4. avgusta, je bila kopa, 
ki so jo člani TD Stari vrh prižali teden prej, že 
pripravljena. Kopar je ob kopi bedel ves teden 
in obiskovalci so se lahko pri njem ustavili in z 
njim pokramljali. TD Stari vrh je za letošnji Dan 
oglarjev pripravil bogat kulturnoetnografski 

(Po)poletni utrinki 

Od tu in tam …
Poletje je za nami, le še kakšen res prijetno topel septembrski dan, praznovanje 
in srečanje z znanci nas spomni na doživetja, ki so že mimo. Nekaj smo jih v 
fotografski objektiv ujeli tudi v Podblegaških novicah.

Semanji dan na Hotavljah 
Večer slovenskih podoknic ob godu sv. 

Lovrenca v avgustu je na Hotavljah že del 
tradicije. Kljub temu vsako leto želimo 
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program, v katerem so pokazali tudi t. i. trganje 
kope – prikaz ločevanja oglja od prsti, s katero 
je obsuta, ter ohlajanje oglja. Pripravili so prikaz 
priprave drva za kopo ali kurjavo, obenem 
pa postregli z malico, kot so jo nekdaj dobili 
delavci. Obiskovalci so si lahko pogledali, kako 
poteka pletenje košar, žaganje hloda z ročno 
žago, staro ročno orodje, razstavo starih mo-
tornih žag ter izdelavo izdelkov iz peči na oglje 
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privabiti ljudi z novim, drugačnim in pristnim 
programom. Letos so nas uvodoma navdušili 
mladi glasbeniki in pevci Osnovne šole Ivana 
Tavčarja, ki so na oder prinesli precejšnjo mero 
svežine in razigranosti. Sledila je veseloigra z 
naslovom Hotaveljska limonada, ki je bila na-
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daljevanje lanske veseloigre in so jo tudi letos 
napisali hotaveljski igralci sami. Vreme nas 
letos ni razočaralo, zato smo lahko pozno v noč 
plesali ob igranju Ansambla Banovšek. 

Na nedeljo pa smo se po sveti maši v cerkvi 
sv. Lovrenca v družinskem in medsosedskem 
krogu še enkrat podružili na prizorišču na 
Šinkovcovem travniku.        U. Čadež Kržišnik 

Pohod in srečanje z razgledom 
Društvo podeželja Kladje je tudi letos na 

praznik 15. avgusta že sedmič organiziralo 
Pohod z razgledom. Izhodišče je bilo v Žireh, 
od koder je na cilj na Kovšakovem griču krenilo 
kar 108 pohodnikov. Na poti so izvedeli nekaj 
zgodovinskih prigod ter iskali skrinjo z zakla-
dom. Prijeten, ne preveč zahteven pohod se je 
nadaljeval z že tradicionalnim, letos dvanajstim 
zapored, Srečanjem z razgledom. Obiskovalci 

so lahko obiskali tržnico domačih izdelkov 
in si ogledali nastope plesnih skupin ter pri
sluhnili številnim domačim in povabljenim 
nastopajočim v sproščenem in zabavnem pro-
gramu.                                            B. Miklavčič

Praznika žetve dež ni zmotil
Čeprav je na letošnjem 22. Prazniku žetve 

na Žirovskem vrhu zadnji julijski konec tedna 
ponagajalo slabo vreme, pa so organizatorji, 
TD Žirovski Vrh, uspeli izpeljati večino predvi
denega programa. Odpadel je le etnološki 

Tončke Oblak z naslovom Očetov prav, ki so jo 
ponovili še v soboto in nedeljo. V nedeljo so se 
predstavili tudi ljudski godci, na priložnostnem 
koncertu ob 30letnici delovanja pa je nastopil 
tudi Ansambel Blegoš. 

Tina Dolenc 

Na pikniku prerezali tudi trak 
Srednja vas ni velika, ima pa za število hiš 

veliko prebivalcev. Šteje jih 119, kmalu pa se 
bo številka še povečala. Že tradicionalno so se 
vaščani konec avgusta zbrali na pikniku, ki ga 
organizirajo že 33 let. Na srečanju so slovesno 
predali namenu asfaltiran odsek poti do cerkve 
sv. Križa, najmlajše podružnične cerkve v 
poljanski župniji.

Pobudnik prvega piknika Franc Žagar pove, 
da jih je bilo leta 1987 za Soro 34, na letošnjem 
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Svetovni dan piva so letos obeležili tudi v 
Poljanah. Na prvo avgustovsko soboto so na vrtu 
gostilne Na Vidmu pivovarji iz Poljanske doline in 
okolice, ki varijo domače pivo, predstavili svojo 
dejavnost. Dogodek je potekal v soorganizaciji 
z društvom Poljanski Salamarji. Kot je pove-
dal predsednik društva Tomaž Žežko, so poleg 

pokušine domačih piv obiskovalcem ponudili še 
pokušino salam. Mogoče si je bilo ogledati prikaz 
posameznih faz izdelave piva. Ker je za letošnji 
dogodek pokazalo zanimanje lepo število obisko-
valcev, organizatorji načrtujejo, da bo postal 
tradicionalen, lokacija pa ostaja ista.

Jure Ferlan

pa jih je bilo kar 100. Istega leta so decembra 
začeli še z običajem postavljanja vaške božične 
smreke. 

Piknik se je začel s pijačo in jedačo, sle-
dilo pa je odprtje na novo asfaltirane poti do 
cerkve sv. Križa, ki je krasna lokacija tudi za 
mladoporočence. V 18. in 19. stoletju je bila 
znana po velikih postnih procesijah, ki so se 
odvijale med cerkvijo sv. Martina v Poljanah in 
cerkvijo sv. Križa. Do zdaj je iz smeri Srednje 
vasi do nje vodila makadamska pot, ki pa je 
zaradi obrabe zahtevala vedno več sanacijskih 
del. Lastniki zemljišč, Krajevna skupnost 
Poljane in Župnija Poljane so jo s skupnimi 
močmi obnovili. Cesta bo dobrodošla prido-
bitev tudi ob vsakoletni decembrski razstavi 
jaslic, ob žegnanjih in mašah ali vsakodnevnih 
sprehodih. 

Vzdušje je bilo kot vedno odlično. Otroci 
so tekmovali v vrtenju kolesa sreče in se raz-
veselili sladoleda, odrasli so ob glasbi našli 
čas za druženje in klepet. Tovrstna srečanja so 
pomembna za vse naše kraje, saj jih ohranjajo 
žive, vaščani pa na tak način ostajajo povezani. 

Maja Čadež 

Od mostička do mostička  
letos že petnajstič 

Zadnji dan avgusta so se v Todražu zopet 
zbrali prebivalci vasi od mostička do mostička, 

Na vsakoletnem druženju so se letos vaščani 
Srednje vasi veselili še novega odseka ceste 
do sv. Križa.
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Letos so v igrah med vasmi zmagale Dobravšce.
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torej Dolenje in Gorenje Dobrave ter Dobravšc. 
Vsako leto so vabljeni tudi vsi, ki so se iz teh 
vasi izselili, da v prijetnem vzdušju obujajo 
spomine in ohranjajo prijateljske vezi. Na že 
tradicionalnem pikniku, kjer je poskrbljeno za 
hrano in pijačo, se je čez celo popoldne zvrstilo 
več kot 270 prebivalcev. 12članski organizacijs-
ki odbor je tudi letos poskrbel za vse podrobnosti, 
od srečelova, žrebanja lota, zabavnih iger, na ka-
terih so se med seboj pomerile ekipe posameznih 
vasi, svoj prostor s peskovnikom in zanimivimi 
igrami pa so imeli tudi otroci. Številni so se 
zavrteli ob zvokih žive glasbe z Ansamblom 
Fantouci, pripravili pa so tudi razstavo fotografij 
s preteklih piknikov, ki so jih udeleženci nato 
lahko odnesli domov za spomin. Letošnji že 

Kopanje v kopaških toplicah je sicer od lani na 
lastno odgovornost. Domačini so se čiščenja 
bazena in okolice lotili sami.
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Toplice Kopačnica 
Letos je že vse kazalo, da ne bo nič s ko-

panjem v tako priljubljenih toplicah v dolini 
Kopačnice. Spomladi, ko so žabe zapustile 
svoj raj, so se v bazenu razrasle alge pa tudi 
druge nesnage se je nabralo veliko. Številni 
mimoidoči iz raznih krajev so se ustavljali in bili 
razočarani nad stanjem ob bazenu in v njem.

Pa smo se odločili domačini, da nabavimo 
nekaj orodja, krtač in čistil, in očistili bazen z 
okolico. Hitro se je razvedelo, da je kopanje 
na lastno odgovornost mogoče. V vročih po-
letnih dneh, ki jih letos ni manjkalo, je bilo kar 
živahno, posebno ob vikendih. Zelo so uživale 
družinice z manjšimi otroki.

Nam domačinom so pri čiščenju skoraj vsak 
teden priskočili na pomoč še kopalci iz sosed-
njih krajev. Veljati je začel tihi dogovor glede 
čistoče, tuširanja, odpadkov in vsi smo bili 
zadovoljni. Edino sanitarije smo vsi pogrešali, 
saj saj kabinskih stranišč ni več.

Veliko obiskovalcev je spraševalo, kako bo 
v prihodnosti. Seveda je želja, da ta zanimiva 
turistična ponudba zaživi, kot je bilo že večkrat 
rečeno. Letošnja kopalna sezona je mimo, naj
bolj zagnani pa si bodo še občasno privoščili 
osvežitev tja do hladnih dni.

Domačini

15. piknik so popestrili tudi z dramsko igro, s 
katero so na humoren način prikazali ozadje in 
glavni razlog, zakaj zapiranje Rudnika Žirovski 
vrh poteka tako počasi in postopno. V pripravo 
tako velikega dogodka so organizatorji vložili 
veliko ur dela in priprav, za kar so jim udeleženci 
hvaležni, saj je to postal osrednji dogodek, ki 
združuje vaščane. Tovrstnega medsosedskega 
druženja je danes v hitrem tempu življenja malo, 
zato organizatorji obljubljajo, da bo prihodnje 
leto spet veselo in družabno. 

T. D.   

Svetovni dan piva v Poljanah

Svetovni dan piva so letos v začetku avgusta obeležili tudi v Poljanah.
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Foto meseca
V tokratni rubriki objavljamo dve fotografiji. 

Prvo nam je poslala Lucija Klemenčič. Pripela 
je fotografijo jesenskih plodov, ki jih je pridelala 
njena sestra Monika Tavčar, naslovila jo je: 
Ko domači pridelki oz. vitamini gledajo že 
čez košare. 

Druga pa je fotografija, ki je nastala ob 
koncu lanskega šolskega leta, ko je na šoli v 
Gorenji vasi potekal plesni vikend s Katjo Pis-
lak. Udeležilo se ga je 76 plesalk in plesalcev, 
ki so neizmerno uživali v programu. Razdeljeni 
po skupinah so usvajali nove korake, se vese
lili vodnih igrarij, tkali nove prijateljske vezi. 
Obljubili so, da to ni zadnji plesni vikend!


