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• Ukrepi za zajezitev koronavirusa
• Poročila KS o izvedenih delih v letu 2019
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Iz županovega
dnevnika

• 1. 2. – Na
občnem zboru
PGD Trebija; s
svojimi rezultati
so posebno pozornost pritegnile
starejše gasilke.
Na regijskem
tekmovanju v
Šenčurju so osvojile 1. mesto in
se uvrstile na državno tekmovanje, ki bo
letos v Celju.
• 4. 2. – Na rednem letnem srečanju z
Občinskim gasilskim poveljstvom, kjer smo
pregledali tekoče leto, ki je bilo kar zmerno.
To si vsi skupaj želimo tudi za letos.
• 7. 2. – Na občinski prireditvi ob
kulturnem prazniku na Sovodnju. Tu ima
kultura dolgo in bogato tradicijo, pričenja
se že v šoli, nadaljuje pa po društvih vseh
generacij.
• 8. 2. – Na občnem zboru PGD Javorje.
• 11. 2. – Na sestanku na ministrstvu za
gospodarstvo o prenosu objektov MORS
v Todražu na našo občino. Potrebno bo
še nekaj truda in dokazovanja, da bomo
objekte koristno uporabili.
• 11. 2. – Na sestanku s krajani Hotovlje
in Predmosta na temo javne razsvetljave.
Odločili so se za več kot polovico manj luči,
kot je bilo predvideno v projektu.
• 12. 2. – Na sestanku pri ministrici za
kmetijstvo, kjer smo člani delovne skupine
MOP predstavili težave, ki jih imamo zaradi
napadov zveri.
• 18. 2. – Obisk Igorja Ogrisa iz Celovca.
Tema pogovora je bila nadaljnje sodelovanje na turističnem področju, ki ga želiva
razširiti tudi na kulturno področje.
• 22. 2. – Na občnem zboru PGD Gorenja vas.
• 24. 2. – Sestanek na MOP, kjer smo na
poziv podali predloge za pripravo programa
nujnih ukrepov za sanacijo pojavov nestabilnosti tal. Predstavil sem pet projektov po
prioritetah in upamo, da bomo uspešni.
• 26. 2. – Sestanek z župani na Loškem;
glavna tema je bila sestavljanje virov
in sredstev za gradnjo prizidka OŠ Jela
Janežiča v Škofji Loki, kjer smo soustanovitelji. V teku je tudi javni razpis pristojnega
ministrstva.
• 27. 2. – Na seji Sveta zavoda in Sveta
staršev OŠ Poljane; največ pojasnil je bilo
danih glede letošnje gradnje prizidka Vrtca
Agata in varnosti šolarjev.
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KRVODAJALSKE AKCIJE
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Škofja
Loka tudi letos organizira krvodajalske akcije.
Te bodo potekale v Žireh, Železnikih, Poljanah
in Škofji Loki. Vljudno vabljeni, da darujete kri
in s tem pomagate reševati življenja.

20. in 21. maj – Žiri
1. in 2. julij – Železniki
3. julij – Poljane nad Škofjo Loko
20., 21. in 22. julij – Škofja Loka
14. in 15. september – Žiri
27. oktober – Železniki
28., 29. in 30. oktober – Škofja Loka

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.

Naslednja številka:
23. april 2020
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 9. aprila 2020 po elektronski
pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na
naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova
lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem
datumu, ne bo mogoče objaviti!
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Uvodnik

Vsem ženskam. In vsaki posebej.

Tina Benedičič z družino
Osmi in petindvajseti marec sta sicer že za
nami, zvončki, ki smo jih včasih za ta praznika
nabirali svojim mamam, tudi, a naj marec kar
ostane posvečen ženskam in mamam, mladim
dekletom, ki imajo še ves svet pred seboj,
in sključenim gospem, ki jim življenje ni
prizanašalo. Vsem ženskam. In vsaki posebej.
V krogih, kjer se gibljem, nas pogovor nemalokrat zanese v razmišljanje o vlogi ženske:
Kaj od nje pričakuje družba? Kako se počuti
v današnjem svetu, ki je žensko tako popredmetil? Je ženska še lahko iskreno ljubljena? Še
zmore biti mama, ki brezpogojno ljubi? Lahko
zavrne vsiljene podobe, ki kriče vabijo, naj jih
posnema?
Sama sem že kot osnovnošolka pogosto
razmišljala drugače kot moje sovrstnice, nisem
se trendovsko odločala, izbirala sem po svoje.

Odločitev za poroko že v začetku študija, na
primer, se je vsem zdela nenavadna, še toliko
bolj, ker »se nama ni bilo treba poročiti«. Z
Milanom pa sva bila pripravljena in mirna, ko
sva odločitev sprejela. Vsako leto čutim več
hvaležnosti za vse, kar doživljava skupaj. V
tem času sva se kalila, se spoznavala, skupaj
padala in znova vstajala, doživela čudovite trenutke, ki zasenčijo in zdravijo tiste bridke, ki se
kdaj prikradejo v odnos, sprejemala podarjena
življenja – tista, ki so prišla po nama, in tista, ki
sva jih sprejela, čeprav jih je rodila tuja mama.
Otroci so izjemen dar paru – pa vendar dar, ki
si ga nimaš pravice lastiti, ampak ti je dan, da
ga v nežnih letih vodiš in pomagaš oblikovati
v zrelo, odgovorno in srečno bitje, ki bo znalo
samo živeti. In ki se bo življenju upalo postaviti
v bran ali se upreti skušnjavam, če bo treba.

Odkar je prva hčerka začela obiskovati vrtec,
se v šolah udeležujeva predavanj o vzgoji za
starše. Čeprav jih je veliko, ker imava pet otrok,
na vsakem izveva kaj koristnega, a moram reči,
da je pomembno ločevati zrno od plev in tudi
kot starš kritično poslušati nasvete vseh sort.
Še vedno prisegam na zdravo kmečko pamet
in na pesem srca. Ko se odločamo o bolj ali
manj pomembnih stvareh, tudi otroke učim, da
je pomembno, kako se počutiš, ko razmišljaš o
eni ali drugi odločitvi. Če si miren, brez dvomov
in cmokov v grlu, potem bo odločitev najbrž
prava. Na to smo pozabili: da prisluhnemo
sebi! Morda to še toliko bolj velja za ženske, ki
veljamo za bolj čustvene, nežne, občutljive. Ki
pa vse prerade posegamo po najnovejših smernicah, divjamo po nakupih, si pisano barvamo
lase in jih strižemo po zgledu tujih zvezdnic,
oblačimo oblačila, ki so značilno najstniška,
čeprav smo same v zrelih letih … Veliko škode
je ženski naredila družba, ker ji je odvzela
dostojanstvo, a menim, da se (skoraj) vedno
vse začne pri sebi, doma. Povsem svobodno se
odločamo, komu bomo sledile – pričakovanjem
družbe ali sebi. Na obrazu, v očeh, v besedah in
dejanjih je skrita lepota ženske, in ko to spoznaš,
si lahko mirno dovoliš tudi to, da si ljubljena.
In se pustiš objeti.
Sama verjamem, da je levji delež vzgoje
odvisen od odnosa, ki ga živita mama in oče,
žena in mož. Njun odnos ljubi, sprejema, vodi
in vzgaja tudi otroke. Pred kratkim smo mojim
staršem (hvala Bogu zanje!) ob obletnici poroke
izročili šopek, v katerem sta bili dve vejici z
bombaževimi cvetovi – kot simbol za mehko
in toplo naročje, ki ga nudita svojim vnukom.
Otroci potrebujejo prav to: toplino in varnost,
vse drugo pride zraven. Kaj pa ženska? Najbolj
je srečna, ko je ljubljena in spoštovana doma.
In srečna lahko deli srečo naprej. Potem ima
življenje smisel!

V zadnjih dneh januarja je na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani potekal že 31. sejem turizma, kampinga in karavaninga
Alpe-Adria, na katerem se je s svojo ponudbo predstavljal tudi Zavod
Poljanska dolina. Na skupni stojnici s Turističnim društvom Žirovski
Vrh je ponudba zlahka privabljala mlade in stare.
Da smo obiskovalcem na kar najbolj pristen način približali lepote
in dobrote naše doline, smo k sodelovanju na sejmu povabili lokalna
društva in ponudnike.
Svojo dejavnost in izdelke so predstavili Klekljarsko društvo Deteljica, Čebelarstvo Inglič, Sirarstvo Pustotnik, k aktivnemu preživljanju
prostega časa so jih vabili Turistično društvo Stari vrh in Družinski
park Stari vrh ter Turistično društvo Žirovski Vrh, vključno z nastopom
folklorne in vokalne skupine.
Obiskovalce so najbolj navdušile kolesarske, pohodne in tematske
poti ter seveda lokalna kulinarična ponudba.
Z letošnjim obiskom smo zelo zadovoljni, vendar bomo kljub
temu našo sejemsko ponudbo nadgradili in s tem Poljansko dolino
na primeren način približali najširšemu krogu ljudi.
Jera Miklavčič

Foto: arhiva Zavoda Poljanska dolina

Prisotni na sejmu Alpe-Adria

Tina Benedičič

Naša stojnica na sejmu Alpe-Adria
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Koronavirus

Samoizolacija je edina možnost,
da zajezimo širjenje okužbe
Razmere v času epidemije koronavirusa vplivajo na vsakega izmed nas.
Pomembno je, da se zavedamo, da so trenutne razmere začasne in da se bo
stanje umirilo. V tem času smo vsi postavljeni pred preizkušnjo, saj nosimo
veliko odgovornost – najprej do sebe in svojega zdravja, nato pa še do vseh
drugih, s katerimi prihajamo v stik vsakodnevno ali le občasno – družinskih
članov, sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, znancev …
Sprejeti ukrepi so sicer res za marsikoga
skrajni, vendarle pa so v tem trenutku nujno
potrebni, da zajezimo možnost širjenja okužb in
da bo lahko življenje čez čas spet teklo naprej.

Vzpostavitev občinskega centra
za pomoč

Ta je namenjen vsem občanom, ki ne bodo
smeli sami odhajati od doma, ker bodo v
samoizolaciji ali karanteni, in nimajo svojcev
ali druge osebe, ki bi jim lahko priskočila na
pomoč pri izvedbi nakupa nujnih prehranskih
in zdravstvenih izdelkov.
Občinski center za pomoč je vzpostavljen v
sodelovanju z Rdečim križem, skavti, prostovoljci
in službo pomoči na domu. Zagotavljal bo tudi
pomoč za nujno varstvo otrok delavcev v zdravstvu
in drugih nujnih poklicih, ki poteka na domu.
Občinski center za pomoč bo deloval vsak
delovni dan med 8. in 15. uro, dosegljiv pa je
na telefonski številki (04) 518 31 20 ali preko
e-pošte: cz@obcina-gvp.si. Občinski center
za pomoč poziva vse polnoletne občane, ki so
zdravi in ne spadajo v rizično skupino (starejše
osebe, kronični bolniki) in bi bili pripravljeni kot
prostovoljci sodelovati pri oskrbi prebivalcev
na terenu, da se javijo občinskemu centru za
pomoč na prej omenjeno številko ali preko
e-pošte.

Vhod v Zdravstveno postajo
Gorenja vas je zaprt

Od 16. marca velja spremenjen način in
obseg dela v ambulantah Zdravstvene postaje
(ZP) Gorenja vas. Vhod v zdravstveno postajo
je zaprt, vstop je mogoč le preko enotne vstopne
točke zgolj za nujne primere naročenih pacientov. Ko pridete do vrat ZP, pokličite na številko,
ki je napisana na vratih, da se dogovorite za
vstop; ob glavnem vhodu je urejena nova centralna sprejemna soba za vse paciente.
Uvedena je nova enotna številka vseh
ambulant, vključno s pediatrično ambulanto:
031 609 227. Na njej dobite informacije za
vse ambulante ali se naročite na pregled,
kadar nujno potrebujete zdravstveno obravnavo. Enotni e-poštni naslov vseh ambulant je
zpgorenjavas@gmail.com. V ZP Gorenja vas
je tako uvedena najvišja stopnja preventivne
obravnave pacientov.

Kam k zobozdravniku?

Na podlagi odredbe ministra za zdravje
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so do preklica zaprte vse zobozdravstvene
ambulante. V primeru, da morate nujno k
zobozdravniku, sta za Gorenjsko organizirani
dve dežurni zdravstveni ambulanti, in sicer
Zobna Poliklinika Kranj, ki je dežurna ambulanta za sprejem zdravih pacientov. Deluje od
ponedeljka do petka od 8. do 12. in od 14. do 18.
ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 8.
do 13. ure. V Osnovni šoli Staneta Žagarja pa je
dežurna ambulanta za sprejem pacientov z znaki
respiratorne okužbe. Deluje od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure, ob sobotah, nedeljah in
praznikih pa od 8. do 12. ure. V vsaki dežurni
ambulanti sta dve zobozdravstveni ekipi, ena
za delo v ambulanti, druga za triažo. Če imate
znake akutne respiratorne okužbe, je sprejem
možen le po predhodnem dogovoru s triažnim
zobozdravnikom na tel. št. (04) 208 24 18.

V lekarno vstopajte posamično

V Lekarni Gorenja vas prosijo, da vstopate
posamično. V primeru bolezni po zdravila v
lekarno napotite zdravega svojca ali drugo
osebo. Lekarna je odprta od ponedeljka do
petka od 8. do 15. ure. Spremenjen je tudi urnik
dežurne službe. Ukinjeno je nočno dežurstvo,
za prevzem nujnih zdravil pa je podaljšana
popoldanska izmena v lekarni Kranj, in sicer do
22. ure. Lekarno Gorenja vas lahko pokličete
na številko (04) 518 37 20 ali pišete na lekarna.
gorenja.vas@gorenjske-lekarne.si.

Otroška in športna igrišča so zaprta

S 16. 3. so v občini v skladu z ukrepom
zajezitve širjenja koronavirusa zaprta tudi vsa
otroška in športna igrišča. Prosimo občane, da
ukrep dosledno upoštevate.

Zaprte so javne institucije

Zaprte so vse javne institucije, ki ne opravljajo nujnega dela, zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja ter nenujne storitve (nastanitvene, gostinske, športno-rekreacijske, kulturne,
frizerske, kozmetične ipd).

Trgovina, pošta, gostinski obrati

Prepoved zaprtja ne velja za: prodajalne z
živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov
na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi
pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske
prodajalne, bencinske servise, banke, pošto,
dostavne službe ter druge nujne storitve za
zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Živilske trgovine v občini ostajajo odprte, a
nekatere skrajšujejo delavnik. Vstop v trgovine
priporočamo, da se omeji. V poslovalnici
Mercatorja v Gorenji vasi so sprejeli ukrep, da
je lahko v njej hkrati največ 10 zdravih oseb.
Priporočamo še, da vse nakupe za gospodinjstvo
opravlja ena zdrava odrasla oseba.
V poslovalnici Pošte v Gorenji vasi pozivajo,
da vstopate posamično in da se držite navodil
o primerno varni razdalji, metru in pol med
dvema osebama. Na pošti se lahko sočasno
nahaja zgolj toliko strank, kolikor je delujočih
poštnih okenc, v Gorenji vasi torej dve. Če
so vsa okenca zasedena, naj stranke počakajo
pred vhodnimi vrati poslovalnice, da pridejo
na vrsto. Če bo potrebno, bodo zaposleni na
pošti vstop v poslovalnico urejali z občasnim
omejenim spuščanjem strank na pošto.
Od 16. 3. je način zagotavljanja določenih
poštnih storitev prilagojen in ne zahteva nujno
obiska pošte ali osebnega kontakta z dostavljavcem. Dostavljavci v hišne predalčnike
naslovnikov vlagajo tudi priporočena pisma.
Delavni čas Pošte Gorenja vas je od ponedeljka
do petka od 9. do 15. ure, ob sobotah je pošta
zaprta.
Gostinski obrati so zaprli svoja vrata, v
nekaterih pa kuhinje še obratujejo in omogočajo
občanom dostavo toplih obrokov na dom oziroma prevzem obrokov v gostinskih obratih.

Omejen javni prevoz

S 16. 3. velja tudi odlok o začasni prepovedi
in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Dovoljeni so taksi prevozi,
iz omejitev so izvzete vse oblike prevozov, ki
so potrebne za intervencijske službe in druge
nujne službe javnega sektorja.

Poslovanje občinske uprave
in uradov KS

Občinska uprava posluje s strankami le po
telefonu (04) 518 31 00 in elektronski pošti
info@obcina-gvp.si. Do nadaljnjega na navedeni način poslovanja občinske uprave poslujejo
tudi vse krajevne skupnosti v občini.
O vseh morebitnih spremembah vas bomo
sproti in dosledno obveščali. Samoizolacija je
edina možnost, da zajezimo širjenje okužbe,
in edina možnost pri zaščiti najranljivejših
posameznikov med nami, predvsem starejših in
tistih z že obstoječimi zdravstvenimi težavami,
zato dosledno upoštevajmo vsa predpisana
navodila in ukrepe. Vabimo vas tudi k branju
pogovora s priznanim imunologom Alojzom
Ihanom iz Laboratorija za celično imunologijo
na medicinski fakulteti.
Ostanimo mirni in ravnajmo preudarno. Zase
in za druge. Le skupaj nam lahko uspe!
Milan Čadež, župan
Primož Kokalj, poveljnik
občinskega štaba Civilne zaščite

8. redna seja občinskega sveta

O Civilni zaščiti ter sofinanciranju športa in
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
Občinski svetniki so se na 8. redni seji občinskega sveta, ki je potekala zadnji četrtek
v februarju, med drugim seznanili z načrtom dela občinskega štaba Civilne zaščite,
obravnavali so Letni program športa za leto 2020, potrdili spremembe odloka o
medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter potrdili osnutek novega Pravilnika o
sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini.
Pobude in vprašanja občinskih svetnikov so bila
tokrat v veliki meri usmerjena v zagotavljanje kakovostne pitne vode, opozorili so na močan vonj vode
po kloru, zanimale so jih možnosti iskanja novih
virov pitne vode. Roman Kokalj je izpostavil več
problemov, s katerimi se soočajo prebivalci Fužin,
kot je na primer dotrajan most čez Hobovščico, in
pozval, naj medobčinski redarji prehitre voznike
lovijo tudi po drugih vaseh, ne le na ustaljenih mestih po občini. Janeza Horvata je zanimal napredek
pri projektu vzpostavitve kolesarskega omrežja,
ki ga vodi Direkcija za infrastrukturo in ki bo med
seboj povezal različne občine.
V nadaljevanju so se svetniki seznanili in
soglasno podprli načrt dela na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga izvaja Civilna zaščita. Predstavil ga je poveljnik
občinskega štaba Civilne zaščite Primož Kokalj,
ki je dejal, da je cilj varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami zmanjšanje števila nesreč
ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in
drugih posledic teh nesreč. V Civilni zaščiti
so pregledali stanje na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini

Gorenja vas - Poljane ter oblikovali seznam
prioritetnih nalog, ki jih sproti dopolnjujejo.
Povezujejo se tudi s štabi CZ sosednjih občin,
s čimer krepijo sodelovanje za primer nesreč in
skrbijo za lažji pretok informacij. Pomladi so
načrtovali tudi izvedbe delavnic uporabe avtomatskih defibrilatorjev (AED), a so jih zaradi
izrednih razmer v povezavi s koronavirusom
prestavili na jesen.
Občinski svetniki so sprejeli tudi Letni
program športa v Občini Gorenja vas - Poljane
za leto 2020, ki za to koledarsko leto določa
športne programe in področja, ki se bodo
sofinancirali. Za športne programe, razvojne
dejavnosti, delovanje športnih organizacij
in izvedbo za občino pomembnih športnih
prireditev je namenjenih 67.000 evrov, kar je
malenkost več kot za leto 2019 in je predmet
javnega razpisa (objavljen je na 25. strani). Za
športno infrastrukturo pa se namenja 39.470
evrov. Od tega bo 25.000 evrov namenjenih
za telovadnico Gorenja vas, 9.470 evrov za
vzdrževanje športnih objektov in 5.000 evrov
za ureditev kopališča Škribovc na Trebiji.

Potrdili so še spremembe in dopolnitve
odloka skupnega medobčinskega inšpektorata
in redarstva, kjer je dodana naloga izvajanja
pravne službe. To sicer skupna občinska uprava
opravlja že sedaj in poleg kadrovskih postopkov
vključuje tudi delo sprejemne pisarne, področje
splošnih zadev, reševanje pritožb in druge
zadeve s tega področja.
Šesto točko dnevnega reda, to je sprejem
predloga odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo, so umaknili z dnevnega reda. Predlog
bodo pred naslednjo sejo občinskega sveta
podrobno obravnavali na pristojnem odboru za
prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Občinski svetniki so obravnavali tudi osnutek
Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini. Ta med
drugim vključuje spremembe glede priprave gradiv, sodelovanje na občinskih prireditvah, dodan
je 15. člen, ki v določenih primerih omogoča, da
župan izda sklep o financiranju kulturnega projekta iz interventnih sredstev občine brez javnega
razpisa. Osnutek so soglasno potrdili, sledila
bo javna obravnava in nato še enkrat sprejem
končnega predloga na eni od prihodnjih sej.
Na seji so imenovali tudi Danijelo Titan za
predstavnico občine v svetu zavoda Gorenjske
lekarne.
Tina Dolenc

Koronavirus

Opozorilo

V tem članku so navedene znane informacije, ki
so veljale ob zaključku redakcije in so se zaradi
hitrega razvoja dogodkov lahko do trenutka, ko
to berete, že spremenile. Zato za vse aktualne
informacije spremljajte spletno stran občine.
Zaradi odpovedi vseh javnih dogodkov v tokratni
številki tudi ni koledarja prireditev.

Prepoved kurjenja
v naravi

Namen ukrepa je zmanjšanje možnosti za
nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju
ter posledično zagotavljanje operativnega
delovanja gasilskih enot v primeru izbruha
epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Odpadki v gospodinjstvih z bolniki
sodijo v posodo za mešane komunalne odpadke
Ministrstvo za okolje in prostor sporoča,
naj osebe, ki imajo potrjeno okužbo oziroma
so zaradi suma na okužbo s koronavirusom v
domači oskrbi ali samoizolaciji, osebne odpadke,
vključno z materialom za enkratno uporabo (na
primer rokavice, robci in maske), ter odpadke od
čiščenja prostorov odložijo v plastično vrečko za
smeti in jo, ko je polna, tesno zaprejo. Vsebine
vreč se ne tlači, po odlaganju se odpadkov v
vreči ne dotikamo več. To vrečo je nato potrebno
namestiti v drugo plastično vrečo za odpadke in
tudi to tesno zavezati. Vrečo je treba postaviti
ločeno od ostalih odpadkov (npr. v predprostor,
na balkon, na teraso). Shranjena mora biti na
varnem mestu, stran od otrok in živali. To vrečo

je priporočljivo ločeno hraniti vsaj 72 ur, preden
se jo odloži v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Nikakor
je ne odlagamo v zabojnike, namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov – biološki odpadki,
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri
uporabnikih. Prav tako tja ne odlagamo rokavic iz
lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo
za nakupe ali druge namene: niso embalaža in
zato ne sodijo v posodo za embalažo.
Druge gospodinjske odpadke odlagamo kot
običajno. Po vsakem ravnanju z odpadki si temeljito umijemo roke z milom ter vodo. Dodatna
priporočila so na voljo na spletni strani NIJZ.

Pogrebna in
pokopališka dejavnost
Tudi v primeru smrti in pogreba je treba
spoštovati splošne objave, ki veljajo v času
epidemije, in se ravnati skladno s smernicami
NIJZ in stroke za samozaščito. Podrobnejša
navodila glede spremembe protokola pogrebne
slovesnosti, mrliške vežice in izražanja sožalja
imajo krajevne skupnosti.

Zaprte tudi
koče in zavetišča

Do nadaljnjega so zaprte tudi koče na
nekaterih najbolj priljubljenih pohodnih
točkah: na Blegošu, Javorču, Ermanovcu,
Slajki, zaprto je zavetišče na Jelencih.
Nekateri so vpisne knjige, kamor
pohodniki beležijo svoje vpise, umaknili
iz varnostnih razlogov, drugod pa je še
možnost beleženja vpisov. Priporočamo,
da uporabljate svoja pisala, ki jih prinesete
s seboj.
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Foto: arhiv KS Gorenja vas

KS Gorenja vas v letu 2019

Asfaltiranje cestnih odsekov, prenova
javne razsvetljave in pisanje zbornika

Na cestnem programu je KS Gorenja vas
v lastni režiji in s prispevki krajanov obnovila
približno 1.350 metrov lokalnih cest (LC) in
javnih poti (JP) v asfaltu in približno 1.220
metrov v makadamu, in sicer:
- LC Gorenja vas–Hlavče Njive, odsek v
dolžini 550 metrov (delna obnova v makadamu
in asfaltiranje);
- JP Hlavče Njive, odcep Kožuh, v dolžini
130 metrov (asfaltiranje, sofinanciranje s KS
Poljane);
- JP Hlavče Njive, odcep Grapar, v dolžini 120
metrov (obnova v makadamu in asfaltiranje);
- JP Hotavlje–Srednje Brdo, odsek v dolžini
300 metrov (delna obnova v makadamu in

asfaltiranje);
- JP Lajše, odcep kamnolom, v dolžini 250
metrov (delna obnova v makadamu, odvodnjavanje in asfaltiranje).
Vse leto se je izvajalo redno vzdrževanje
lokalnih cest in javnih poti. Za pokopališči v
Gorenji vasi in v Leskovici je bil nabavljen
program za računalniško vodenje evidenc grobnih polj. Dograjena je bila javna razsvetljava
na odcepu stara šola–pokopališče, del obnove
javne razsvetljave v Leskovici ter zamenjava
svetilk na javni razsvetljavi Hotavlje, odcep
Tesnar–Nande.
Organizirana je bila prireditev ob dnevu
državnosti, sofinanciran oratorij in vsakoletni
decembrski pohodi. V Gorenji vasi, na Hotavljah
in v Leskovici je Miklavž obdaril 400 otrok.
Doseženi cilji so rezultat dobrega in uspešnega
sodelovanja z vaškimi odbori, svetniki krajevne
skupnosti, občinsko upravo ter županom.

Načrti za leto 2020 – v pripravi zbornik

Uredniški odbor v sestavi Valentin Bogataj
(urednik), Silvo Pivk in Mirjana Možina (člana)
ter Damjana Peternelj (strokovna sodelavka)
je zasnoval zgradbo zbornika. V njem bodo
predstavljeni geografsko-zgodovinska podoba

KS Trebija v letu 2019

Dela na cestah in pokopališču, letos v
ospredju odsek Trebija–Stara Oselica

Lani je bila na 300-metrskem odseku v makadamu delno obnovljena in asfaltirana javna pot
Hotavlje–Srednje Brdo.
območja; župnija in občina, ki povezujeta
ljudi; gospodarstvo: od kmetijstva, gozdarstva,
obrtnih dejavnosti, industrializacije, infrastrukture do turizma; izobraževanje, zdravstvo in
društvene dejavnosti, ki so oblikovali ljudi skozi
čas. Prelomni časi bodo zajeti v prispevkih o
izseljevanju, prvi svetovni vojni, Maistrovih
borcih, Rupnikovi liniji, drugi svetovni vojni in
o izgnancih. Družbenopolitični razvoj in razmere
po drugi svetovni vojni, 25 let Občine Gorenja
vas - Poljane, vidnejše osebnosti, častni občani in
občinski nagrajenci pa predstavljajo nove čase.
Tudi v letu 2020 bo največji poudarek na obnovi in vzdrževanju cestne infrastrukture, in sicer na
odsekih cest Gorenja vas–Žirovski vrh (Javorč),
Čabrače–Likar–Zarobar, Debeni–Studor.
Na področju javne razsvetljave bomo nadaljevali z menjavo dotrajanih sijalk.
Občina bo v letu 2020 v Gorenji vasi pričela
z gradnjo Fortunove brvi v Gorenji vasi, v
pripravi je razpisna dokumentacija.
Mirjana Možina, predsednica KS Gorenja vas
Gašper Čadež, tajnik

Foto: Miha Mrak

Foto: arhiv KS Gorenja vas

Leto 2019 je zaznamovalo asfaltiranje cestnih odsekov, delna prenova javne
razsvetljave in priprava zbornika o življenju in delu krajanov v preteklosti pa
do današnjih dni na območju Gorenje vasi in Hotavelj.

V Krajevni skupnosti Trebija smo v letu 2019 asfaltirali odsek ceste Brcar–Mrovc
v dolžini 800 metrov, večja vzdrževalna dela so bila opravljena na odseku ceste
Mahovnač–Kos, kjer sta bila popravljena dva prepusta, ki sta bila poškodovana
ob neurju.
Na drugih cestah so bile nasute bankine, kjer
je bilo potrebno, na makadamskih cestah pa so
bile predvsem zasute udarne jame. Na lokalnih
cestah Trebija–Stara Oselica in Fužine–Kladje
smo očistili propuste. Postavili smo tudi nekaj
novih prometnih znakov, na cesti skozi Trebijo
pa smo poskrbeli za barvanje grbin za umiritev
prometa.
Na pokopališču v Stari Oselici smo opravili
manjša dela. Ob pokopališču smo odstranili
cipreso, ki je ogrožala spomenike, dotrajan
lijak smo zamenjali z novim, pobarvali smo
strehe na stebričkih ob vhodu, uredili smo
ekološki otok. Pohvaliti moramo zelo dobrega
in vestnega gospodarja pokopališča Ivana
Filipiča. Za vzdrževanje pa ne zadostuje samo
njegovo vestno delo. Čaka nas še precej manjših
obnovitvenih posegov, najbolj potrebna pa
bo sanacija obzidja, ki je že razkrilo svoje
poškodbe.
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Na Trebiji smo odkupili zemljišče ter pripravili idejni projekt za kopališče Škribovc,
občina pa ima v predlogu proračuna namenjena
tudi sredstva za pričetek njegovega urejanja. Na
igrišče na Trebiji smo dodali gole, potekajo tudi
nadaljnji koraki oživitve Doma pod Planino
na Trebiji.
V februarju smo organizirali občinsko
proslavo v počastitev slovenskega kulturnega
praznika. V oktobru in decembru smo skupaj s
krajani sodelovali pri čiščenju in obsekovanju
lokalne ceste vasi Kladje in Stara Oselica, na
dan državnosti pa smo na Trebiji izpeljali proslavo za domovino. Kot vsako leto je otroke KS
Trebija obdaroval Miklavž.
Na vrsti je razširitev parkirišča ob pokopa
lišču v Stari Oselici
Občina je v letu 2020 začela z obnovo 1.500metrskega odseka lokalne ceste Trebija–Stara
Oselica, prav tako je letos predvidena obnova

Nova plast asfaltne podlage na 800-metrskem
odseku ceste Brcar–Mrovc
betonskega mostu pri Boštjanu v Podgori. Do
konca marca načrtujemo postavitev javne razsvetljave na Trebiji (novi »zgornji del vasi«),
z občinskimi sredstvi pa bo v naslednjih letih
obnovljeno obzidje pokopališča ter razširjeno
parkirišče ob pokopališču v Stari Oselici, kjer
bomo na novo pridobili približno 20 parkirnih
mest.
Zahvaljujemo se vsem članom sveta KS
Trebija, krajanom in vaškim odborom, izvajalcem, PGD Trebija, župniku, županu in celotni
občinski upravi za odlično sodelovanje pri
izvajanju zgoraj navedenih projektov. Dobrega
sodelovanja si želimo tudi pri načrtovanih projektih v letih 2020 in 2021.
Lucija Klemenčič, KS Trebija

KS Poljane v letu 2019

Pričeli z deli za povečanje poplavne varnosti Poljan
V Krajevni skupnosti Poljane smo v lanskem letu asfaltirali približno 1100 metrov
javnih poti in cest. V decembru pa so se pričela protipoplavna dela v Poljanah,
ki že spreminjajo podobo kraja.

Sredi lanskega leta je prišlo tudi do novega
vodstva v krajevni skupnosti, saj je na predlog
župana Milana Čadeža dosedanji predsednik
krajevne skupnosti Anton Debeljak zasedel
mesto podžupana. Zaradi nezdružljivosti
funkcije podžupana in funkcije predsednika krajevne skupnosti je Anton Debeljak mesto predsednika predal novoizvoljenemu predsedniku
Francu Dolencu. Anton Debeljak pa nadaljuje
delo v krajevni skupnosti kot tajnik.

Foto: arhiv KS Poljane

Gradilo se bo do sredine prihodnjega leta

V Poljanah se pospešeno dela.
V Krajevni skupnosti Poljane smo v letu
2019 asfaltirali približno 1100 metrov javnih
poti in cest, in sicer: slabo polovico odcepa
Malenski Vrh–Ajnžuc, del odcepa Sveti
Križ–Mežnar, Gorenje Brdo–odcep Breznar,
Zakobiljek–odcep Petruc. Sanirali ter preplastili
smo krajši odsek ceste Volča–Malenski Vrh.

Tudi za letošnje leto smo svetniki krajevne
skupnosti potrdili načrt asfaltiranja javnih poti
in cest. Tako planiramo nadaljevanje asfaltiranja
odsekov cest Malenski Vrh–Ajnžuc, Predmost–
Podbregar, del odcepa Vinharje–Razpotje in
sanacijo ter preplastitev krajšega poškodovanega
odseka ceste Srednja vas–Dolenje Brdo.

Z državnimi in občinskimi sredstvi pa so se
decembra pričela dela na projektu protipoplavne
varnosti Poljan. Dela izvajajo pogodbeni izvajalci Gorenjske gradbene družbe. Z ureditvijo
– prestavitvijo struge reke Sore pod Žagarjem,
ureditvijo struge potoka Ločilnice in izgradnjo
krožišča bo izveden največji projekt v zgodovini občine v naši krajevni skupnosti. Dela naj bi
bila končana v drugi polovici leta 2021.
Tudi številni družabni in praznični dogodki
so se odvili v preteklem letu v naši krajevni
skupnosti, zato izrekam zahvalo vsem predsednikom naših društev. Na kulturnem področju
ne smemo spregledati dogodkov ob stoletnici
izida Tavčarjeve Visoške kronike v Ljubljanskem
zvonu. Igralci Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar
Poljane so pod vodstvom Andreja Šubica uprizorili Visoško kroniko v poljanskem narečju.
V krajevni skupnosti se zavedamo, da je
potrebno še veliko postoriti in lahko potrdim,
da je za v bodoče še močna volja za napredek.
Franc Dolenec, predsednik KS Poljane

Zbor krajanov v Poljanah

Odločali o postavitvi razsvetljave in asfaltiranju kolesarskih poti
11. februarja je v Kulturnem domu Poljane potekal zbor krajanov naselij
Predmost in Hotovlja. Na zboru se je zbralo več kot deset odstotkov krajanov
omenjenih naselij, tj. 69 krajanov, kar je pomenilo, da so lahko veljavno sprejemali odločitve.
Na dnevnem redu sta bili dve točki, in sicer
postavitev javne razsvetljave na območju obeh
naselij ter asfaltiranje poti za Soro za kolesarsko
povezavo po Poljanski dolini. Na začetku je
Aleš Šubic, ki je pred zborom gospodinjstvom
obeh naselij poslal tudi posebno povabilo k
udeležbi na dogodku, predstavil problematiko
pretiranega osvetljevanja. Izpostavil je neracionalno širjenje razsvetljave, spregovoril pa tudi
o onesnaževanju okolja in našem odnosu do
okolja in prostora. Opozoril je na nekaj projektov v Občini Gorenja vas - Poljane, ki z vidika
postavitve javne razsvetljave niso primerni (npr.
projekt postavitve razsvetljave pri Osnovni šoli
Poljane). Obenem je prikazal podatke o številu
postavljenih svetilk v Poljanah, ki z leti narašča
– leta 2040 naj bi tu bilo od 300 do 400 svetilk.
V svoji predstavitvi se je osredotočil še na negativne vidike zunanje razsvetljave ter izpostavil,
da je varnost najpogosteje zlorabljen argument,
podobno je z argumentom udobja, medtem ko je

osvetljevanje po njegovem mnenju v prvi vrsti
vprašanje etike. V okviru protipoplavne zaščite
Poljan je v načrtu postavitev več svetilk na več
različnih točkah, kot jih je po mnenju Šubica
potrebnih. Glede asfaltiranja kolesarske poti
po Poljanski dolini pa za to vidi več slabosti
kot prednosti.
Direktorica občinske uprave Elizabeta
Rakovec je predstavila projekt protipoplavne
zaščite Poljan, ki vključuje tudi ureditev novih
cest ter obenem javne razsvetljave. Ker so vse
ceste občinske, se tudi na občini strinjajo, da
se na teh mestih lahko postavi manj svetilk od
predvidenih. Z zborom krajanov na občini želijo
pridobiti jasen odgovor, kaj ljudje želijo ter
tako nadaljevati začrtana dela. V nadaljevanju
zbora so krajani razpravljali o predlogih sklepov, ki jih je predlagal Aleš Šubic. Izpostavili
so zlasti potrebo po osvetlitvi določenih delov
cest zaradi varnosti.
Po razpravi so krajani z glasovanjem sprejeli

naslednje sklepe:
1. Na poti po Polah javne razsvetljave ne bo.
2. V križišču pri mostu (na strani proti Predmostu) se pri transformatorski postaji namesto
načrtovanih štirih postavi ena svetilka.
3. Na odcepu pešpoti proti cerkvi pot
osvetlijo minimalno, tj. z dvema do štirimi
manjšimi svetilkami na senzor – višino svetilk
bodo določili, ko bo jasno, kakšen bo tu teren,
saj se bo pot tu zaradi protipoplavnih ukrepov
znižala.
4. Na poti od križišča za Predmost do konca
Breteževega grabna bosta stali dve svetilki;
ena pri smetnjakih in ena višje, na ovinku za
Predmost.
5. Svetilk na novi cesti proti cerkvi ne bo.
6. Neasfaltirani odcepi za reko Soro ostanejo; asfaltirajo se le odcepi do hiš na tem
območju.
Kot je povedal župan Občine Gorenja vas
- Poljane Milan Čadež, glede zadnjega sklepa
občina sama ne more storiti ničesar, saj gre za
projekt Direkcije za infrastrukturo Republike
Slovenije. Obljubil pa je, da bo s sklepom zbora
krajanov seznanil direkcijo.
Kristina Z. Božič
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Krajevna skupnost Javorje v letu 2019

Največja pridobitev spodobno obnovljen
odsek iz Poljan do Javorij

Foto: Ciril Alič

V letu 2019 smo v naši KS dobili zajeten odsek spodobno obnovljene ceste,
spomnili pa smo se tudi 150-letnice prve ustanovitve občine Javorje, katere
naslednica je do neke mere sedanja Krajevna skupnost (KS) Javorje.

bilo tudi krpanja asfalta na cestah, in sicer so
skupne površine zakrpanih lukenj presegle 500
m2 položenega asfalta.

Obeležili 150-letnico ustanovitve
občine Javorje

Poseben dogodek, ki ga krajani še dolgo ne
bodo pozabili, je bila obeležitev 150-letnice
prve ustanovitve občine Javorje. Praznovanje s
kulturnim programom v obliki ljudske igre smo
zaključili s prijetnim druženjem. Slovesnosti pa
je dalo nekoliko grenak priokus dejstvo, da se
veliko krajanov ni moglo zgnesti v našo premajh
no dvorano v šoli in so tako morali oditi domov.
Čez teden dni smo zato ponovili del kulturnega
programa in še enkrat napolnili dvorano. Lahko
zaključim, da je bil to še en dokaz, da v Javorjah
resnično potrebujemo nove prostore.

V letu 2019 je bil za KS Javorje največja pridobitev urejen odsek ceste Krajci–Javorje.
Obnovljen odsek ceste Krajci–Javorje
Seveda pa je na cesti Poljane–Javorje–
verjetno presega pričakovanja tudi največjih Zapreval še veliko izzivov. Upam (in z mano
optimistov v krajevni skupnosti, tako po dolžini verjetno tudi ostalih 15 % občanov, ki so vezani
odseka kot po sami izvedbi. Take obnove so na to cesto), da bodo tudi ostali odseki prišli
povezane z zajetnimi sredstvi, katerih pridobitev čim prej na vrsto.
običajno zahteva veliko truda in iznajdljivosti,
V letu 2019 so bila dokončana dela na ceski sta ga v to vložila poslanec Žan Mahnič in tah, ki so bila začeta že v preteklem letu. Tako
župan Milan Čadež. V imenu KS Javorje se jima je bil dokončan 200-metrski odsek na cesti
lepo zahvaljujem, enako tudi vodstvu občine Javorje–Predole, in sicer je bil zgrajen podporni
in sodelavcem, ki so vključeni v ta projekt. zid, odsek je bil asfaltiran, vgrajena je bila
Posebna zahvala gre tudi lastnikom zemljišč, zaščitna ograja. Na cesti Zgornja Luša–Mlaka
ki so konstruktivno sodelovali pri izvedbi teh je bil na plazišču, ki je bil saniran v letu 2018,
obnovitvenih del.
asfaltiran odsek v dolžini 100 metrov. Veliko je

Zgledno urejeno pokopališče

KS Sovodenj v letu 2019

V letu 2020 prednost cestam in
arhitekturni zasnovi središča Javorij

Novo avtobusno postajališče na
Sovodnju in obnovljena šolska stavba

Največja projekta, ki sta bila izpeljana v letu 2019 s pomočjo občinskih sredstev,
sta nova avtobusna postaja na Sovodnju ter energetsko obnovljena stavba šole.
Z lastnimi sredstvi so bili obnovljeni nekateri cestni odseki, kulturna dvorana
ter izpeljane odmevne kulturne prireditve.
Na področju prometne infrastrukture je bil
z občinskimi sredstvi izpeljan projekt avtobusnega postajališča na Sovodnju. Ob zaključku
šolskega leta se je pod vodstvom občine pričela
tudi energetska sanacija na naši podružnični
šoli. Projekt bo zaključen v letošnjem letu.
Poleg rednega letnega vzdrževanja lokalnih
cest in javnih poti sta bila na novo urejena z asfaltno prevleko 200-metrski odsek na lokalni cesti
Sovodenj–Javorjev Dol–Ledinsko Razpotje in
180-metrski odsek na javni poti Sovodenj–Stara
Oselica–Zapotoški grič–Vrhovc. Z asfaltno prevleko so bili pokrpani še nekateri krajši odseki.
V kulturni dvorani je bila na balkonu
postavljena nova varnostna ograja, zamenjana
elektroinstalacijska napeljava, prenovljeni so
bili toaletni prostori in hodnik.
V Podjelovem Brdu smo ob poti, kjer poteka
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občinski pohodni krog, postavili drog s slovensko zastavo.
V februarju smo organizirali proslavo v
počastitev slovenskega kulturnega praznika,
aprila je bila izpeljana s pomočjo članov večine
društev v naši KS vsakoletna očiščevalna akcija.
Na predvečer dneva državnosti smo v Novi Oselici pod lipama izpeljali tradicionalno proslavo
z mašo za domovino.
V decembru smo ponovno organizirali
Miklavževo obdaritev otrok. S pomočjo
Območne organizacije RK Škofja Loka smo
obdarili tudi vse krajane, starejše od 75 let.
Kljub nezadovoljstvu nekaterih naših krajanov je bilo v letu 2019 kar nekaj narejenega.
Hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali.
Stanko Bajt, predsednik KS Sovodenj
Nevenka Telban, tajnica KS Sovodenj

Za urejeno pokopališče ima zasluge njegov
vesten gospodar Simon, ki skrbi, da ta kraju ni
v sramoto. Za vzdrževanje pokopališča pa ne
zadostuje samo vestno delo. Čaka nas še precej
manjših obnovitvenih posegov, poleg tega je
najbolj potrebna sanacija spodnjega obzidja, ki
je bilo že temeljito očiščeno podrasti in grmovja
in je tako razkrilo svoje poškodbe. Pozivamo
vse najemnike grobov, da pravočasno poravnajo
svoje obveznosti, vse obiskovalce pa prosimo,
da se držijo navodil glede ločevanja odpadkov,
kajti ravno neustrezno odloženi odpadki nam
poberejo večji del razpoložljivih sredstev.

Ker smo v minulem letu porabili tudi že del
letošnjih sredstev za obnovo cest, bomo preostala sredstva za njihovo obnovo v KS porabili
za izvedbo skupnega plana KS in občine. Večji
del sredstev iz naslova vzdrževanja cest bomo
letos porabili na dveh nekoliko zapostavljenih
odsekih, ostalo pa za tekoča in intervencijska
vzdrževalna dela.
Nadaljevali bomo s postavljanjem manjka
jočih in menjavo poškodovanih kažipotov,
ogledal in krajevnih oznak.
V KS se bomo zavzeli, da bi bila letos
pripravljena osnovna izhodišča za pripravo
arhitekturne zasnove celotne ureditve centra Javorij z umestitvami nove šole, mrliške vežice in
gasilskega doma. Skupaj z občino v letošnjem
letu planiramo pridobiti zemljišče za poslovilni
objekt – mrliško vežico.
Tudi v bodoče bo KS sodelovala in pomagala
pri različnih dogodkih v kraju, ki jih organizirajo društva, šola ali župnija.
Hvala vsem za dobro sodelovanje: svetnikom
KS Javorje, občinski upravi z županom Milanom
Čadežem, strokovnim izvajalcem, vsem krajanom pa tudi za potrpežljivost in razumevanje.
Ciril Alič, predsednik KS Javorje

Foto: K. Z. B.

Projekt protipoplavne zaščite Poljan se nadaljuje. Dela na različnih delih
gradbišča trenutno izvajajo kar štiri ekipe. Investicija se bo intenzivno nadaljevala vse leto, zaključek je predviden v prvi polovici leta 2021.

Foto: K. Z. B.

V Poljanah odprto najobsežnejše gradbišče v občini

Del Poljan bo še nekaj časa najobsežnejše gradbišče v občini.
Dela potekajo na območju prestavitve reke Sore. Poleg tega potekajo pripravljalna
struge pri Hotovlji, kjer je izvajalec postavil dela za postavitev temeljev za novi most čez
tudi začasni gradbiščni dostop ob levem bregu reko – z deli bodo začeli takoj po odstranitvi
stare transformatorske postaje in elektrovodov.
Konec februarja so zato že priklopili novo
Znesek investicije po pogodbi znaša
transformatorsko postajo, ki je postavljena pri
2.919.000 evrov, od tega bo občina
novem križišču v Predmostu. Prav tako z deli
krila 609.693 evrov, preostanek pa
nadaljujejo pri ureditvi Breteževega grabna in
Direkcija RS za vode. Strošek novega
dveh novih mostov: za pešpot ob Sori in za
krožišča bo 467.765 evrov; občina bo
promet nasproti Hrena. Vzporedno z ureditvijo
krila 73.054 evrov, razliko pa Direkcija
struge gradijo nove prometnice, zato je na tem
RS za infrastrukturo. Krožišče mora biti
delu cestna zapora. Prav tako dela napredujejo
dokončano pol leta po uvedbi v delo, v tem
pri zniževanju terena platoja pri Predmostu, ki je
času bo predvidoma do konca leta končan
doslej povzročal zajezitev odtekanja poplavnih
vod. Ko bo mogoče preusmeriti promet na novo
tudi novi most čez Soro, na katerega se
dostopno cesto do cerkve, bodo staro cesto ob
krožišče navezuje.
Sori v celoti odstranili, na znižanem platoju pa

uredili novo pešpot. Obenem urejajo nasipe na
skrajnem zahodnem delu gradbišča pri cerkvi.
K. Z. B.

Žan Mahnič državni sekretar
za nacionalno varnost
Sredi marca je po imenovanju 14. nove vlade,
ki jo vodi Janez Janša, državni sekretar za
nacionalno varnost postal 30-letni poslanec
SDS Žan Mahnič. Na spletni strani vlade je še
zapisano, da opravlja funkcijo podpredsednika
Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih
služb, v državnem zboru pa je aktiven predvsem
na področju obrambe in varnosti ter reševanja
mladinske problematike. Več o novi funkciji
bomo pisali v eni izmed naslednjih številk.
P. N.

Poslanski kotiček

Končno je uresničen rezultat parlamentarnih volitev 2018
2. marca 2020 smo poslanci v Državnem
zboru RS za novega predsednika vlade Republike Slovenije izvolili Janeza Janšo, predsednika
Slovenske demokratske stranke. To smo storili
potem, ko smo po odstopu Marjana Šarca z
mesta predsednika vlade stranke SDS, SMC,
NSi in DeSUS sklenile dogovor o sodelovanju
v koaliciji in podpisali koalicijsko pogodbo »Za
Slovenijo 2020–2022«. S tem je bil po dobrem
letu in pol uresničen rezultat predčasnih parlamentarnih volitev iz leta 2018, na katerih je SDS
prepričljivo zmagala, a zaradi izključevanja
drugih strank ni uspela sestaviti vlade.
V tem eksperimentu manjšinske vlade s
šestimi strankami smo lahko na lastne oči videli,
kam pripelje izključevanje tako v politiki kot
tudi drugje. Na tem mestu naj se še enkrat zahvalim vsem tistim, ki ste 3. junija 2018 glasovali
za Slovensko demokratsko stranko in zame.
Po odstopu Marjana Šarca sta bili na voljo
dve možnosti: da gremo na predčasne volitve
in tvegamo, da bo rezultat podoben in bo še

težje oblikovati vlado, ali da kljub razlikam
poskušamo doseči dogovor, preseči razlike
levo/desno in se povežemo v delu za dobrobit
in blaginjo državljank in državljanov Republike
Slovenije. Storili smo slednje. Z vzpostavitvijo
nove koalicije in izvolitvijo Janeza Janše za
predsednika vlade so zmagali dialog, povezovanje in neizključevanje.
Zavedamo se, da sta pred nami samo dve leti
mandata in da bomo vmes zelo zaposleni še s
predsedovanjem Slovenije Evropski uniji. Vendar smo kljub temu uspeli pripraviti program,
v katerem smo v ospredje postavili decentralizacijo, debirokratizacijo, urejanje razmer v
zdravstvu s skrajševanjem čakalnih vrst, ukrepe,
prijazne mladim in mladim družinam (demografija), zagotavljanje dostojnega življenja
starejšim (višje pokojnine, dolgotrajna oskrba in
gradnja domov za starejše občane) ter politiko,
ki bo prijazna do okolja in se bo zoperstavila
podnebnim spremembam.
Žal se v teh dneh tudi v Sloveniji soočamo

z izbruhom korona virusa, kar
pomeni, da bomo
morali z marsi
katero točko iz
koalicijske po
godbe začasno
počakati, ker se
bo potrebno ukvarjati z zavarovanjem zdravja
državljanov pred
novim virusom,
vendar verjamem,
da bomo tudi to krizo skupaj prebrodili in se lotili dela in pametnih ukrepov za Slovenijo.
Zato, da bomo vsi bolje in lepše živeli.
Zato, da se končno povežemo in rešujemo
nakopičene težave. In seveda zato, ker je bilo
dovolj izključevanja, ki nas je pripeljalo v padec
zadnje vlade.
Poslanec DZ Žan Mahnič
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Okrogla miza o kratkih prehranskih verigah

»Hrana ne sme biti samo biznis«

Foto: arhiv Razvojne agencije Sora

Na povabilo LAS loškega pogorja in Razvojne agencije Sora so v začetku marca
na tretji od štirih okroglih miz ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki so
potekale pod častnim pokroviteljstvom kmetijske ministrice dr. Aleksandre Pivec,
tudi v Škofji Loki predstavili izkušnje v projektu.

v Loško zadrugo kot je pojasnil predsednik
upravnega odbora zadruge Dušan Pintar, primer
dobre prakse z drugega konca države pa predstavil Boštjan Kosec, pobudnik in ustanovitelj
Eko Prlekije. Dr. Aleš Kuhar z Biotehniške
fakultete je opozoril, da kakovostni hrani
posvečamo še premalo pozornosti, saj smo
prevzeli model oskrbe s trgovskimi verigami
po vzoru Amerike in izgubili »cenovno sidro«
– kupujemo najcenejše. Zato je treba spodbuditi prizadevanja za pridelavo in potrošnjo več
lokalne hrane v nekem okolju, s čimer se je
strinjal kuharski mojster Bine Volčič; gostinci
so namreč prvi receptorji kakovostnih živil,
tudi sam najraje kuha s sezonskimi, lokalno
pridelanimi sestavinami.

Na potezi tako pridelovalci
kot potrošniki

Na okrogli mizi v Škofji Loki so obiskovalci razmišljali, kako s kratkimi prehranskimi verigami
do več zdravja na naših krožnikih.
Kot sta povedala Janez Benedičič z Ekološke mentorskem tudi kmetovalce. Premike pri
kmetije Pr’ Demšari in Maja Zakotnik iz kakovostnejši prehrani prebivalcev je namreč
Drevesnice Zakotnik, ki sta sodelovala, so v mogoče narediti le s sodelovanjem, povezovanprojektu odprli vrata kmetij in želeli dvema jem ter ozaveščanjem na lokalni ravni, in sicer s
osnovnima kmetijskima živiloma – mleku kratkimi prehranskimi verigami, ki zagotavljajo
senene prireje in sadju – povrniti vrednost, kot najkrajšo pot »od njive do krožnika«. Prav
sta jo imela nekoč, predvsem pa spodbuditi LAS loškega pogorja je pred dvajsetimi leti
k pridelavi in predelavi ter njuni uporabi. Na oral ledino na področju prehranskih produktov
obeh kmetijah so vzpostavili programe, preko in samooskrbe na Škofjeloškem. Hrano, ki jo
katerih so izobraževali različne skupine, v tu pridelajo kmetovalci, sicer največ prodajo

V razpravi so obiskovalci opozorili, da bi
se morali bolj zavedati pomena samooskrbe,
»na kateri ne delamo nič«, in kakovostne
prehrane v šolah, zato bi morali obrniti trend –
slovenski zajtrk bi moral biti v šoli vsak dan.
Od odločevalcev na državni ravni pričakujejo
spremembe zakona o javnem naročanju,
kjer največ hrane javni zavodi naročajo od
najcenejših dobaviteljev, najslabšo hrano pa
jedo najranljivejše skupine: otroci, starostniki
in bolniki.
Za več zdravja na naših krožnikih so
sogovorniki priporočili več in smiselnejše
upoštevanje (kmetijske) tradicije v povezavi
s sodobnostjo, načrtno vzgojo in ozaveščanje
potrošnikov ter podporo kmetijam, ki morajo
tudi same postati dejavnejše. »Na Škofjeloškem
si ob omejenih pogojih za obdelavo zemlje ne
moremo privoščiti klasike. Nihče ne bo namesto
nas storil ničesar. Vendar pa hrana ne sme biti
samo biznis,« je bilo slišati v sklepu.
Damjana Peternelj

Gašper Kleč novi direktor RAS
S februarjem je mesto direktorja Razvojne agencije Sora (RAS) Škofja Loka
prevzel Gašper Kleč, univerzitetni diplomirani geograf iz Kranja.
Kleč je bil prej direktor prodaje v kadrovski
agenciji Manpower. Med letoma 2009 in 2015
je kot vodja projektov v Razvojnem centru
Srca Slovenije v Litiji izvajal različne evropske projekte s področja razvoja podeželja,
turizma, trajnostne mobilnosti in skrbel za
pripravo območnega razvojnega programa ter
letnega programa dela za občine. »Vodenje
RAS mi nedvoumno predstavlja velik izziv,
saj verjamem, da imajo občine Žiri, Gorenja
vas - Poljane, Škofja Loka in Železniki velik
razvojni potencial. Skupaj z občinami in
drugimi institucijami želimo postati ustvarjalci
in pobudniki razvoja na tem območju,« je dejal
Kleč. RAS v svojem delovanju pokriva različna
področja: razvoj podeželja, kjer so vodilni
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partner Lokalne akcijske skupine LAS – Loško
pogorje, turizem, podjetništvo (VEM in SPOT
točka), energetsko svetovanje ter Rokodelski
center Duo.

Okrepiti prepoznavnost
v lokalnem okolju

Izvajajo tudi dva evropska transnacionalna
projekta. »Prvi se ukvarja s tujerodnimi in
invazivnimi vrstami, kjer pripravljamo strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje
s tujerodnimi in invazivnimi drevesnimi
vrstami. Z drugim projektom pa želimo okrepiti podjetniške sposobnosti in znanja nosilcev
kulturnih in kreativnih industrij z namenom
ustrezne uporabe kulturne dediščine in razvoja

Foto: Osebni arhiv Gašperja Kleča

RAS Škofja Loka

trajnostnega turizma na širšem
območju.« V
prihodnje se
bodo usmerili na
področje okolja,
trajnostne mobilnosti, digitalizacije podeželja
in ostalih aktualnih vsebin, ki bodo prioriteta v regiji, državi
in EU. »Radi bi okrepili našo prepoznavnost
v lokalnem okolju, da nas bodo prebivalci prepoznali kot razvojnega partnerja,« je še poudaril
Kleč in povabil vse bralce, da dejavnosti agencije spremljajo na socialnih omrežjih oziroma
jih obiščejo v Škofji Loki ter na dogodkih po
celotnem območju.
Lidija Razložnik

22. marec – svetovni dan voda

»Blagodejnost kozarca vode cenimo šele, ko se usta sušijo od žeje.« (A. Bagola)
Vsako leto se 22. marca, na svetovni dan voda, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 1992 v Rio de Janeiru v Braziliji, svet spomni, kako pomembna je
pitna voda, njeno varstvo in ravnanje z njo za naše preživetje.
Voda je na Zemlji nekaj izjemnega. V živih
bitjih prenaša za življenje pomembne sestavine.
Če je v telesu premalo vode, v njem ni transporta. Zato nimamo energije, kri se zgosti in
to nas posledično vodi v utrujenost, bolezen in
smrt. Zato je voda življenje. Ali ste vedeli, da
potrebujmo na dan dva litra čiste vode, vode s
slanico ali kokosove vode? Poudarek je na čisti
vodi. Zato je nujno, da poleg skodelice kave,
kozarca vina ali žgane pijače spijemo še kozarec vode. Prav tako je treba poskrbeti, da vodo
pijemo ob športnih dejavnostih in na delovnem
mestu. Pitna voda postaja tudi v gostinstvu
vedno bolj cenjena pijača, za gurmane pa jo
ocenjujejo vodni someljeji.
Namen svetovnega dneva voda je
ozaveščanje o pomenu pitne vode in trajnostne
rabe vodonosnikov. Cilj letošnje obeležitve je
zmanjšanje njene uporabe. Danes še vedno milijarda ljudi živi brez varne oskrbe s pitno vodo
oz. varnega upravljanja z vodo. Ob tem se v teh
časih spomnimo na vojna območja, taborišča,
begunce, na vedno bolj sušna obsežna območja
sveta, kjer je vedno manj pitne vode, pa tudi na
to, da voda tudi pri nas ni samoumevna dobrina.
Ne smemo pozabiti na izredne naravne dogodke
in nesreče ali dejavnosti, ki smo jim bili še nedavno priča. Takrat se dogodi, da ostanemo brez
pitne vode zaradi pomanjkanja, onesnaženja ali
škode na infrastrukturi.
Pitna voda je bistra, brez barve, vonja in okusa in ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov
in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, ter snovi

v koncentracijah, ki bi same ali skupaj z drugimi
snovmi lahko predstavljale nevarnost za zdravje
ljudi. Morda se še kdo spomni, kako je hodil
peš k bližnjemu studencu po vodo, tudi večkrat
na dan. Danes do naših domov večinoma priteče
po cevi iz javnega ali zasebnega vodovoda.
V naši občini imamo pet javnih vodovodov,
ki jih upravlja občina. Zanje je vzpostavljen
notranji nadzor po načelih HACCP, ki ga po
naročilu občine opravlja Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Kranju.
Poročilo o stanju pitne vode na teh vodovodih je
bilo predstavljeno v februarskih Podblegaških
novicah. Zasebni vodovod, ki oskrbuje več kot
pet objektov ali 50 uporabnikov, mora imeti
določenega upravljavca vodovoda in odgovorno
osebo za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti
pitne vode. Kadar se zgodi, da voda ni skladna
s predpisi s področja zdravstvene ustreznosti,
se o tem obvesti odgovorno osebo upravljavca
vodovoda, ki nato ustrezno ukrepa.

Od kod zaloge vode?

Pa se kdaj vprašamo, od kod zaloge vode?
Največje zaloge v Sloveniji so med zrni v
obsežnih prodnih zasipih (medzrnski vodonosniki), ki so jih ob koncu ledene dobe nasule
reke. V naši občini se voda pretežno nahaja
v karbonatnih kamninah v razpokah različnih
globin (razpoklinski vodonosniki) ali v kraškem
podzemlju (kraški vodonosniki). S sabo prenaša
vse, kar pobere na svoji poti, tako koristne minerale kot škodljive snovi in mikroorganizme.
Zato je pomembno, od kod jo dobimo oz. po

Foto: Tadeja Šubic

Varujmo vodne vire, da bo pitna voda vedno za vse

Izvir vode v Brebovnici je prijetno urejen, tu se
poleti radi ustavljajo in odžejajo kolesarji.
kakšnem področju teče.
Na kakovost in količno pitne vode lahko
vplivamo tudi sami. Voda se iz naših pip preko
čistilnih naprav vrača nazaj v naravo, tako v
potoke, reke in podzemlje in krog se ponovi. Z
varovanjem narave in skrbnim ravnanjem lahko
ohranimo zadostno količino vode v vodonosnikih
in izvirih, ki bo čista in živa, brez klora in UV
dezinfekcije, prava izvirska voda, kot jo pijemo
najraje. Pazimo, da zdravju škodljivih snovi, kot
so npr. akumulatorji, gume, predmeti iz azbesta,
škropiva, maziva, olja, radioaktivne snovi in druge
kemične snovi ne odlagamo ali zlivamo v naravo
in tudi v odtoke ne, ampak jih odlagamo na za to
določena mesta za odvoz. Naravni čistilec vode je
tudi gozd v splošnem, posebej pa še obrečni gozd,
zato ohranjajmo čim širši obrečni pas grmovja in
predvsem drevja. Na vodovarstvenih območjih
ravnajmo skladno s predpisi. Če je to tudi območje
za kmetovanje, moramo biti še posebej pozorni na
primerno oz. pravilno rabo, na pašo in obdelovanje
zemlje glede na stopnjo varovanja vodnih virov.
Pa na zdravje!
Tadeja Šubic

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

(NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU
IN OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI

ki bo v sredo, 6. 5. 2020, od 17. do 19.15, v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
IZ VSEBINE DELAVNICE:
Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja
nalaga pripravo internih aktov, je prav, da jih pripravimo tako, da nam bodo
dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. Zakonodaja delodajalcem
nalaga tudi vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti po Zakonu o
evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV).

• Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost?
• Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v
breme?
• Lahko interne akte sestavimo sami?
• Kako se interni akti pravilno sprejmejo, da so veljavni?
• Katere evidence mora delodajalec voditi in kako?

Cilj delavnice je podjetnikom in potencialnim podjetnikom predstaviti vsebino
s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo vseh potrebnih in priporočenih
aktov v podjetju ter evidenc.

PREDAVATELJICA: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Vsebina delavnice bo usmerjena praktično:
• Kateri interni akti v podjetju so na osnovi zakonodaje obvezni in kateri neobvezni,
a priporočljivi?

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: Prijave so obvezne. Zbiramo jih do
vključno srede, 29. aprila 2020, na tel. št. 04/50-60-220 (Jana Šifrar) ali e-naslovu
jana.sifrar@ra-sora.si. Število mest je omejeno!

KOTIZACIJA: Udeležba na delavnici je brezplačna.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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8. februar, kulturni praznik

Naj slovenska knjiga našo kulturo ohranja

Foto: Darjan Kacin

Letos se je osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
odvijala na Sovodnju. Z medgeneracijskim sodelovanjem in prispevki številnih
domačih kulturnih ustvarjalcev smo gledalcem v kulturni dvorani postregli s
poučnim in bogatim programom.

Igrane prizore na prireditvi so pripravili učenci, Neč Bat Teater ter turistično in upokojensko društvo.
Župan Milan Čadež je v svojem govoru je tudi zavedanje in pohvalo, da ima kultura na
spomnil na vrednost lepe slovenske besede tudi Sovodnju že dolgo in bogato tradicijo.
skozi dela Ivana Tavčarja in obletnice, povezane
Pod naslovom Naj slovenska knjiga našo
s pisateljem in njegovo ženo Franjo. Dodal pa kulturo ohranja smo želeli spomniti na pomen

in ohranjanje slovenskega jezika skozi govor
in v knjigah. Po literarni predlogi Mojiceje
Podgoršek, O mlinarju, ki je za knjigo mlin
prodal, smo skozi sedem igranih prizorov pokazali utrinke življenja mladega Primoža Trubarja
vse do ideje in uresničitve obeh njegovih knjig,
Abecednika in Katekizma v slovenskem jeziku.
Med igranimi prizori učencev dramske skupine,
igralcev Neč Bat Teatra, turističnega društva
in društva upokojencev so dogajanje s pesmijo
in glasbo popestrili pevci mešanega cerkvenega pevskega zbora, pevke Grabljice, citrarka,
učenci orffovega ansambla s pevci in plesalci.
V znamenju našega največjega slovenskega
pesnika Franceta Prešerna je bil uvod v priredi
tev s himno in zaključek s plesom folklorne
skupine, ki je v splet in divji ples valov vključila
tudi prevzetno Urško in povodnega moža. Igrani
prizori in zadnji ples so se odvijali na odru, glasbene točke pa kar v ospredju dvorane. Tehnični
mojstri kulturno-umetniškega društva so lahko
primerno osvetlili tudi te nastopajoče, saj so
konec preteklega leta preuredili in posodobili
celotno električno napeljavo.
Dogodek je spremljala polna dvorana obiskovalcev, ki so domov odhajali s prijetnimi vtisi.
Po odzivu sodeč smo nastopajoči ponovno dokazali, da pri nas na Sovodnju kultura zares živi v
različnih oblikah in odtenkih, in to pri vseh generacijah, od najmlajših do tistih v zrelejših letih.
Skupaj zmoremo marsikaj in znamo to posredovati tudi na takih pomembnih dogodkih, pa čeprav
uberemo pot mimo običajnega protokola.
Milka Burnik

Prireditev na predvečer kulturnega praznika v Poljanah

Poljane ohranjajo pomen kulturnega središča
V Kulturnem domu Poljane je na predvečer slovenskega kulturnega praznika
potekala prireditev z naslovom Visoška kronika – pod črto, ki jo je pripravilo
Kulturno društvo (KD) dr. Ivan Tavčar Poljane. Na dogodku so podelili priznanja
društva zaslužnim posameznikom za dosežke v preteklem letu.
Zbrane na prireditvi je najprej nagovoril predsednik društva Goran Šušnjar, ki
je poudaril pomen kulture za Poljane ter
zakaj je pomembno, da se kulture zavedamo
in prispevamo po svojih močeh, da ostaja
živa še naprej. »Poljane ohranjajo identiteto
kulturnega središča, ki je bilo izoblikovano
v preteklih stoletjih: nekoč so v Vaščanu ob
enaki priložnosti našteli tiste domačine, ki so
prispevali h kulturni zgodovini slovenskega
naroda, kot so duhovniki, filozofi, pesniki,
pisatelji, slikarji, znanstveniki. Res je izjemno,
da jih je v tako majhnem kraju bilo toliko.
Danes jim sledijo nova imena, nove dejavnosti,
novi dogodki,« je povedal in dodal, da so
prenovljeni objekti, kot sta Štefanova hiša in
Dvorec Visoko, sami po sebi del poljanske
kulturne dediščine in nudijo priložnosti za delovanje domačim ustvarjalcem, pa tudi tistim
od drugod. »Bistvo humanistične, k človeku
usmerjene kulture sta njena univerzalnost in
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povezovanje«, je prepričan Šušnjar. »Taka kultura povezuje ustvarjalca z drugimi ustvarjalci,
ustvarjalce s publiko, obiskovalce med seboj,
ustvarjalce in kulturne institucije, institucije in
obiskovalce. Za amatersko, prostovoljno delovanje je ta dimenzija še posebej pomembna,
saj se v krogu sodelujočih praviloma najdejo
ljudje, ki se hkrati pojavljajo v več vlogah:
kot organizatorji, ustvarjalci ali obiskovalci
na prireditvah. In naravna pot je, da prej ali
slej nastajajo skupni projekti, na katerih se ne
srečujejo le kot nosilci vlog, ampak kot posamezniki.« Tudi v KD dr. Ivan Tavčar Poljane
si že leta prizadevajo za sooblikovanje kulturnega življenja Poljan in okolice. V društvu
si želijo, da bi v kraju potekali kakovostni in
zanimivi dogodki, obenem pa se zavedajo, da
lahko še več storijo v sodelovanju z drugimi
akterji. Letos tako skupaj z drugimi poljanskimi društvi načrtujejo dogodek na Visokem.
Šušnjar se je ozrl še na dogodke, ki so jih v

društvu pripravili v preteklem letu, ter podelil
zahvale društva posameznikom za njihov
prispevek k uspešni izvedbi projektov v letu
2019. Zahvale za sodelovanje pri projektu
Visoška kronika so prejeli Jaka Šubic, Tatjana
Peršuh, Martina Oblak in Frenk Tavčar. Za
sodelovanje se je posebej zahvalil še Maku
Sajku, Jani Jocif in Andreju Šubicu.
Ob kulturnem prazniku so si obiskovalci
v Kulturnem domu Poljane lahko ogledali
fotografsko razstavo Jane Jocif. Razstavljene
fotografije je avtorica posnela med pripravami
in izvedbo Visoške kronike v poljanskem
narečju ter med uprizoritvijo Visoške kronike
v izvedbi SNG Drama Ljubljana. V preddverju
doma so bili razstavljeni izdelki likovnih
umetnikov iz Združenja umetnikov Škofja
Loka (Petra Plestenjak, Ana Fabiani, Agata
Pavlovec, Barbara Demšar, Janez Plestenjak
in Rado Dagarin). Ob začetku prireditve je
slovensko himno zapela Marija Prebilj, Zdravljico je skozi program interpretiral Andrej
Šubic, stavke iz Visoške kronike v poljanskem
narečju pa s člani gledališke sekcije KD dr.
Ivan Tavčar Poljane.
Kristina Z. Božič

Znova dve premieri na sovodenjskem odru

Skrivnosti in politika v Neč Bat Teatru
Pred trinajstimi leti so se v Kulturno-umetniškem društvu Sovodenj odmaknili
od klasičnih besedil za igre in začeli ustvarjati avtorske predstave od prve ideje
do izvedbe na odru. Letos so tako po predstavi Skrivnost na kmetiji, z drugo,
Kravatarji, zabeležili dvajseto avtorsko premiero.

Utrinek s predstave Skrivnost na kmetiji

Milka Burnik
Foto: Maša Kokalj

spremlja velika množica ljudi. Tako vse ure,
preživete na vajah, dobijo smisel in pozitivno
potrditev vsakršnega druženja. Pomaga tudi
strokovno pridobivanje znanja režiserjev in
igralcev, včasih že, če jih z nasveti oskrbi kateri
od uveljavljenih filmskih ali gledaliških igralcev.
Tudi tehnično so se dobro opremili in izurili.
Lenart Šifrar, Jure More, Niko Bevk in Jelko
Podobnik se trudijo biti dobri mentorji tudi novo
vključenim mladim članom Neč Bat Teatra.
Foto: Jasmina Kacin

Dovzetni za dogajanje v družbi in okolju se
režiserjem in igralcem ideje za nove predstave
porajajo že čez poletje. V jesensko-zimskem
času iz opornih točk nastaja vsebinska zgodba
z zapleti in razpleti. Z dodanimi čustvi in
nepričakovanimi reakcijami pa poskrbijo za dober odziv pri gledalcih. Tudi letošnji predstavi sta
polnili dvorane in zabavali občinstvo vsepovsod,
kjer so nastopali. Še vedno pa so najbolj veseli,
da jih prav na prvih nastopih v domačem kraju

Ravno na vrhuncu gostovanj jih je ustavilo
trenutno zdravstveno stanje v državi. Le upamo
lahko, da se bomo še to pomlad smeli smejati z
njimi na odrih po soseščini.
Skrivnost na kmetiji je komedija, ki v
svoji zgodbi razkrije, da še tako oddaljena,
neobljudena in težko dostopna domačija Zakotnikarjevih lahko vzbudi zanimanje, če je
prisoten denar.
Predstava Kravatarji pa se odvija v izmišljeni
državi Severni Bananiji, kjer vladar podeduje
mandat po očetu. Ko se zgodijo volitve in na
čelo stopi politični začetnik, tudi energetsko
krizo in vse drugo rešuje na poseben način.

Kravatarji – ko se krize rešuje na poseben način.

Visoška kronika

Za dober namen zbrali 1400 evrov,
čaka jih gostovanje v ljubljanski Drami
Dvorana v kulturnem domu v Poljanah je bila 28. februarja ponovno polna gledalcev. Igralci KD dr. Ivan Tavčar
so za dober namen uprizorili že enaindvajseto ponovitev
predstave Visoška kronika v poljanskem narečju. Ekipa
sodelavcev Visoške kronike in društvo namenjata izkupiček
od prodanih vstopnic v znesku 1400 evrov za obnovo
dvorane kulturnega doma.

nosti, torej ne manjka. Vsi lepo vabljeni!«
17. maja pripravljajo tudi dogodek Poljanci na Visokem, v sklopu
katerega bo predstava uprizorjena na prostem pred Visoškim dvorcem.

Maja Čadež

Režiser predstave Andrej Šubic pa ima v mislih že nove uprizoritve:
»Poljanci smo napovedali vrnitev Visoške kronike na Visoko in v Poljane
in jo tudi uresničili. Sto let po prvem izidu se je zgodovinski roman vrnil,
tokrat na oder, še bolj pa v razmišljanja, pogovore, druženje in celo v sanje
Poljancev. Po več kot dvajsetih ponovitvah s pet tisoč gledalci po Sloveniji
zdaj s svojim pogledom na greh, krivdo in kazen, ljubezen in očiščenje
prihajamo tudi v Ljubljano, v Dramo. V osrednjo slovensko gledališko
hišo, ki jo je obiskoval tudi Kosmov iz Poljan, Ivan Tavčar, ljubljanski
župan v času njenega odprtja. Upamo, da bi bil ponosen na svoje rojake,
na novo interpretacijo romana in v njegovo, poljansko narečje preoblečeno
besedilo. Novi rodovi poljanskih ustvarjalcev prinašamo energijo potomcev
in sovaščanov Visočanov in Kosmovih, ki so nam še vedno zgled in navdih.
Po predstavi, ki upamo, da bo zaradi trenutnih okoliščin lahko izvedena in
je predvidena 25. aprila 2020, bo predstavljena tudi nova knjižna izdaja
Visoške kronike s poljansko dramatizacijo in ilustracijami Maje Šubic.
Razlogov, da bomo skupaj v Drami in bomo uživali v poljanski ustvarjal-
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Razstava Milana Kalana

Vsestranski ustvarjalec iz Poljanske doline
Milan Kalan s Hotavelj je vsestranski ustvarjalec, ki ima željo ves čas odkrivati
nove stvari. Njegov pevski talent je pripomogel k spevnosti več pevskih zborov,
kot samouk je usvojil kar nekaj glasbenih instrumentov, preko fotografije pa
je našel tudi svoj likovni izraz. 14. februarja je svoje ustvarjanje predstavil na
razstavi Hodil po zemlji sem Poljanski v galeriji Martinove hiše v Škofji Loki.
Foto: Vito Debelak

ska razstava leta 1992 je
bila posvečena samostojni
Sloveniji. Fotografsko pot
je nadaljeval v Fotoklubu
Anton Ažbe v Škofji Loki
in v fotografski sekciji Kulturnega društva Poljane. Je
prejemnik več fotografskih
nagrad. Fotografska zveza
Slovenije mu je leta 2007
podelila fotografski naslov
FA1 Fotografske zveze Slovenije. Poljanska dolina mu
služi kot navdih za utrinke,
ki prikazujejo vsakodnevno
življenje ljudi. Ustrezata mu
klasična tehnika fotografije
v diapozitivu in črno-bela fotografija.

Rojen je bil leta 1942 v Hotovlji v Poljanski
dolini. Osnovno šolo je obiskoval v Poljanah,
kjer je prepeval v pevskem zboru pod vodstvom
takratnega ravnatelja, gospoda Žemlje. Veliko je
bral in vedno iskal nove izzive. Po osnovni šoli
se je izučil za kovača. Rad bi hodil v glasbeno
šolo, pa ni bilo priložnosti. To ga ni oviralo, da
se skozi leta ne bi kar sam priučil več instrumentov: harmonike, klavirske harmonike, kitare,
orglic in zadnjega, škaf basa. Pevski talent je
razvijal v različnih pevskih zborih, kmalu pa ga
je pritegnila tudi fotografija.

Poljanski prizori dokumentirani
z njegovim objektivom

S fotografijo se je začel ukvarjati v 70. letih.
Fotografiral je v Fotoklubu Gorenja vas, pod
mentorstvom Vlastje Simončiča in bil kasneje
tudi predsednik kluba. Njegova prva fotograf-

S škaf basom po svetu

Prvič se je s škaf basom srečal v Avstriji pred
dvajsetimi leti. Instrument, ki na prvi pogled
zaradi svoje podobe ljudi kar malo zmede,
skriva v sebi izredno mehek zvok, ki se poda k
prenekateremu glasbilu. Milan je še isti večer
po vrnitvi iz Avstrije delal načrte pozno v noč,
ker si je hotel inštrument čim bolje zapomniti
oziroma, kot pravi sam: »…, da ja ne bi kaj
pozabil. Težava se je pojavila, ko je bilo treba
zaigrati nanj.« Milan je tehniko igranja razvil
sam, in sicer do te mere, da je škaf bas postal
instrument za koncertni oder. Teorije glasbe
in načina igranja se dodatno uči pri profesorju Simonu Tavčarju iz Škofje Loke, ki sicer
poučuje eufon in bariton. Za vajo uporablja tudi
Avsenikove posnetke. S škaf basom je Milan

že veliko prepotoval, saj instrument lahko razstavi in ponovno sestavi. Na letalo ga je vzel
kar 37-krat, v desetih letih pa je bil v tujini na
nastopih kar 150 dni. Največkrat je potoval s
škofjeloškim pevskim zborom Lubnik kot del
spremljevalnega ansambla. Skupaj so bili v
Avstraliji, Južni Ameriki in po celi Evropi.

Glasba ga zaposluje vsakodnevno

Milan je eden izmed ustanoviteljev Poljanskih
orgličarjev, kjer je bil na bas orglicah dejaven kar
devet let. Bil je tudi pevec pri Lovskem pevskem
zboru Medvode, zasedbi Zimzelen iz Gorenje vasi
in Gorenjevaškem oktetu, v sklopu Ansambla
Ivana Ruparja pa so delovali kot Puštalski fantje.
Med vajami ali nastopi se je zgodila tudi prenekatera zabavna prigoda. Spomni se, da so nekoč s
skupino Habas, Hotaveljski bas, v kateri je igral,
odšli na ljubljansko tržnico in se iz mimoidočih
ponorčevali z novim instrumentom, plinsko kitaro,
ki da prihaja iz Amerike. Janez Pernar, ki je plinsko
kitaro igral, je kitaro povezal s plinsko bombico,
ki naj bi dala kitari poseben zvok. In ljudje so bili
prepričani, da je glasbilo res posebno!
V zadnjem času Milan deluje v instrumentalno-pevski zasedbi Four dadys, ki ga poleg
njega sestavljajo še trije moški pevci, vsak s
svojim glasbilom: njegovim škaf basom, kitaro,
klavirsko harmoniko in ukulelami. Izvajajo
zabavno glasbo še iz časov svoje mladosti. Po
spletu naključij je začel sodelovati tudi z dvema
glasbenikoma iz Poljanske doline, Kristino Rupar in Lojzetom Mrakom, kitaristoma pod mentorstvom profesorja Denisa Kokalja. Trinajsta
struna, kot se trio glasbenikov imenuje, deluje
od leta 2019 in ima za seboj že nekaj nastopov.
Aktiven je tudi pri skupini Škaf bas.
Poleg glasbe se znajde tudi v vrtnarstvu in
sadjarstvu, sam je načrtoval ogrevalne sončne
celice, zanima ga arhitektura, je pa tudi velik
ljubitelj jazza in klasične glasbe. Upamo, da mu
novih izzivov nikoli ne bo zmanjkalo.
Maja Čadež

Fotografska skupina Kulturnega društva
dr. Ivan Tavčar Poljane je 6. februarja letos
razstavila svoje fotografije v Šubičevi hiši v
Poljanah. Na odprtju sta prisotne pozdravila
Jera Miklavčič iz Zavoda Poljanska dolina
in vodja foto skupine Izidor Jesenko, ki
je povedal, da se naslov razstave Polanc
slike na ogled postav navezuje na likovno
razstavo Polanc podobo na ogled postav,
ki so jo pred dvajsetimi leti pripravili v
počastitev kulturnega praznika. Razstavljene
fotografije, ki so prispele na fotografski razpis
in jih je skupaj 52, so stvaritve 16 avtorjev in
predstavljajo utrinke Poljancev in Poljanske
doline. Avtorji prihajajo iz Poljanske doline
ali pa Poljansko dolino predstavljajo njihova
avtorska dela. Odprtje razstave je na kitari
popestril učenec Glasbene šole Škofja Loka
Jan Bertoncelj.
Maja Čadež
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Foto: Maja Čadež

Polanc slike na ogled postav

Z odprtja razstave Polanc slike na ogled postav

Tečaji, delavnice, izobraževanja

Učenje za življenje

»Kar se Janezek nauči, Janez zna«, dobro dopolnjuje drugi pregovor: »Človek
se vse življenje uči.« Vizija in poslanstvo Ljudske univerze Škofja Loka sta
povezana prav s tem – ponuditi prebivalcem Škofjeloškega pa tudi širše različna
formalna in neformalna izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih.

Izobraževanja prinašajo številne pozitivne
učinke in bi morala biti dostopna vsem ljudem.
Nove mreže, prijatelji, večja samozavest in
kompetence, veselje do učenja in pridobivanja
novega znanja ter izkušnje so le nekateri izmed
razlogov, zakaj udeleženci pridejo in se vračajo
na tečaje in delavnice - tako mladi kakor tisti v
tretjem življenjskem obdobju.
V Lokalnem učnem središču Gorenja vas
organiziramo izobraževanja v okviru različnih
projektov in ob pomoči občine. V sklopu
projekta Center medgeneracijskega učenja

(CMU), ki ga financirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega regionalnega
sklada, bodo izobraževanja potekala do sredine
maja. Ob tem pa potekajo tudi izobraževanja, ki
jih financira Občina Gorenja vas - Poljane in se
bodo nadaljevala do junija in predvidoma tudi
jeseni. Navedena izobraževanja dopolnjujejo
tudi programi v okviru projekta ZNA, ki so namenjeni zaposlenim s srednješolsko izobrazbo,
starejšim od 45 let.
»Rezultat« v prvih mesecih letošnjega leta so
tečaji angleščine, nemščine in španščine, različni

NAPOVEDUJEMO!

Vabimo, da se prijavite na dveurno brezplačno
predavanje:
SISTEMI PREZRAČEVANJA/
REKUPERACIJA – MODA ALI POTREBA?
Sprejemamo prijave, predavanje bo organi
zirano po ureditvi razmer. Prijavljene bomo
obvestili po e-pošti.
Vsebina: Osnovno razumevanje, kako se
lotiti načrtovanja hišnega/stanovanjskega
prezračevanja, pomen za zdravje, kakovost
bivanja in prihranki, kako kandidirati za sredstva
Eko sklada za namen prezračevanja.
Študijski krožek:
ZELIŠČA IN DIVJA HRANA
Sokolski dom, pet srečanj po ureditvi razmer.
Informacije in prijave: Ljudska univerza
Škofja Loka, jaka.subic@lu-skofjaloka.si,
04/506-13-60
računalniški tečaji, likovna delavnica, predavanja
o zeliščih, tečaj šivanja in delavnice kvačkanja.
Vsa izobraževanja so dobro zasedena, za nekatera imamo udeležence že »v čakalni vrsti« za
naslednjo izvedbo. Izvedbo izobraževanj nam v
veliki meri omogočata občina in osnovna šola,
ki nam zagotavljata prostore.
Želite biti obveščeni o aktualnih izobra
ževanjih po e-pošti? V tem primeru in za
vse ostale informacije smo vam na voljo na
navedenem e-poštnem naslovu ali telefonu.
Vabimo vas tudi k ogledu naše spletne (www.
lu-skofjaloka.si) in Facebook (Ljudska univerza
Škofja Loka) strani.
Jaka Šubic

Varujmo čebele

Previdno z uporabo fitofarmacevtskih sredstev
Če bi čebele na svetu izginile, bi prišlo do
pomanjkanja hrane, saj čebelje družine ne bi
več opraševale rastlin, od katerih pridobivamo
sadje, zelenjavo, oreščke ... Med bi izginil s
tržišča in raznovrstni uporabniki voska bi morali
začeti uporabljati dražje nadomestke. Pretresi v
svetovni ekonomiji bi bili globoki in dolgotraj
ni. Albert Einstein naj bi nekoč dejal, da če bi
čebela izginila z obličja sveta, bi človeku ostala
– ne več kot štiri leta življenja. Če bi izumrle
vse od več kot 7.000 čebeljih vrst, bi ti pretresi
prerasli v cunamije, ki bi postavili na glavo
celotne ekosisteme. V nekaterih ekosistemih
čebele predstavljajo ključne vrste – podobno
kot najvišji kamen v oboku, brez katerega bi se
obe strani oboka podrli. Ko bi izumrle rastline,
ki so odvisne od čebel, bi bile prizadete vrste,
ki so odvisne od teh rastlin, kar bi spet vodilo
v smrt vrst, ki so odvisne od njih.

Da se nam ne bi zgodile te črnoglede
napovedi, čebelarji vse uporabnike fitofarmacevtskih (FFS) sredstev prosimo, da jih
uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske
prakse in varstva okolja. Posebno pozornost naj
posvetijo čebelam z naslednjimi ukrepi:
- da pred načrtovano uporabo FFS natančno
preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi
na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno
za čebele; v glavnem so za čebele škodljivi vsi
insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi;
- da priporočena sredstva uporabljajo v
najnižjih priporočenih odmerkih;
- da uporabljajo za čebele manj nevarne
pripravke;
- da pred načrtovanim škropljenjem pokosijo
podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
- da škropijo v večernih urah ali ponoči in
v brezvetrju;

Foto: arhiv čebelarske zveze Slovenije

Človeštvo si ne sme privoščiti, da bi čebele izginile, saj je njihova vloga v ekosistemih
preveč dragocena. Lahko pa ohranimo okolje, ki bo do njih še naprej prijazno.

- da pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem škropljenju s FFS, strupenimi ali
škodljivimi za čebele.
Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih čebel, ter da bodo
cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski
čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so
pri njihovi uporabi skrajno previdni.
Vladimir Auguštin, svetovalec specialist
za tehnologijo na Čebelarski zvezi Slovenije
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JAVNI RAZPIS

o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2020.
I. Namen razpisa:
Namen javnega razpisa je izbira programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane. Občina
bo programe izvajalcev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenila glede na
postavljena merila, ter glede na razpoložljiva sredstva odločila o višini sredstev, s
katerimi bo izbrane programe sofinancirala.
II. Predmet razpisa so:
• posebni socialni programi in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo
k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
• programi humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne
stiske in težave posameznikov in skupin,
• podpora delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij,
• programi za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na
območju Občine Gorenja vas - Poljane,
• drugi programi društev in organizacij, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in
reševanje socialnih stisk in težav občanov.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa, niso namenjena za sofinanciranje:
• programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost),
• investicije v prostore društev,
• formalnega izobraževanja,
• stroškov dela izvajalcev programov/projektov,
• programov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov občine (na področju kulture,
turizma, športa …).
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 8.500 evrov.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
V. Upravičenci, ki se lahko prijavijo na razpis:
• organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialnohumanitarnih dejavnosti,
• javni socialnovarstveni zavodi,
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki
skladno z zakonom,
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
posamezniki skladno z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in
storitve z namenom skupnega reševanja socialnih problemov občanov,
• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki skladno z zakonom, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah.
Za izvajalce programov se po tem pravilniku ne štejejo organizacije, registrirane na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah.
VI. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji oz. izvajalci programov:
• izvajalci imajo sedež (ali sedež enote) v Občini Gorenja vas - Poljane,
• izvajalci imajo sedež izven območja iz prve alineje, vendar so registrirani za
izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti in imajo vsaj tri (3) člane, uporabnike
ali prostovoljce, ki so občani Občine Gorenja vas - Poljane,
• vsak prijavitelj se lahko prijavi z več programi, vendar le enkrat (z eno vlogo),
• program ali projekt se izvaja na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali izven
nje, če v njem aktivno sodelujejo občani Občine Gorenja vas - Poljane,
• izvajalci nimajo neporavnanih obveznosti do občine,
• izvajalci so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
• izvajalci imajo urejeno evidenco o članstvu, razen za javne socialno-varstvene zavode,
• izvajalci dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• izvajalci vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov (kar pa
ne velja za prijavitelje, ki na razpis kandidirajo prvič) in plan aktivnosti za prihodnje leto.
VII. Merila za izbor:
Iz sredstev proračuna Občine Gorenja vas - Poljane, proračunska postavka 253
»Humanitarne organizacije in društva», bodo v letu 2020 sofinancirani programi na
področju socialno-humanitarnih organizacij po merilih in kriterijih iz 18. člena Pravilnika
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o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 67/18). Določbe tega pravilnika se uporabljajo
tudi v vseh drugih primerih, ko ta razpis ne določa drugače.
VIII. Razdelitev sredstev:
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na: doseženo število točk,
pričakovana sredstva s strani prijavitelja ter višino razpoložljivih proračunskih
sredstev. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej po pregledu in točkovanju
prispelih vlog na javni razpis.
Sofinancer bo odobrena sredstva nakazal iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane,
proračunska postavka 253 »Humanitarne organizacije in društva«, na prejemnikov
transakcijski račun na naslednji način:
- 70 odstotkov odobrenih sredstev v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti za leto 2020 in
- 30 odstotkov odobrenih sredstev po predložitvi zahtevka in dokazil o namenski porabi
sredstev, dodeljenih po pogodbi o sofinanciranju programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti. Zahtevek se predloži najkasneje do 30. 11. 2020.
Če do omenjenega roka zahtevek ne bo predložen, se šteje, da prijavljeni programi
niso bili izvedeni, zato bo občina zahtevala povrnitev že nakazanih sredstev.
Prejemnik sredstev, katerega program se bo izvajal v decembru 2020, kar mora biti
razvidno iz prijave, je sofinancerju dolžan predložiti:
• najkasneje do 30. 11. 2020 zahtevek za izplačilo sredstev v višini do 100 odstotkov
odobrenih sredstev za programe, odobrene po tej pogodbi, z jasno navedbo, da
bo program izveden v decembru 2020;
• končno vsebinsko in finančno poročilo programov z dokazili (fotokopije računov in
potrdila o plačilu) pa najkasneje do 31. 3. 2021.
IV. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji oz. izvajalci programov morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu »Prijava
na javni razpis za sofinanciranje socialno-humanitarnih programov v letu 2020«.
2. Prijava vsebuje naslednje elemente:
a) prijavo na izpolnjenem razpisnem obrazcu z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami,
b) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe o sofinanciranju programov na
področju socialno-humanitarnih dejavnosti,
c) izjavo o nekaznovanosti.
X. Predložitev prijav:
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvo občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
c. 87, 4224 Gorenja vas, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z
oznako: »Za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane v letu 2020«. Na ovojnici mora biti
napisan naslov pošiljatelja.
Vloge morajo biti predložene do 12. 5. 2020 do 12. ure na naslov Občina Gorenja
vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, priporočeno po pošti ali osebno
v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
XI. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva
objave do prijavnega roka v tajništvu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska c.
87, Gorenja vas, ali na spletni strani občine www.obcina-gvp.si
XII. Informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo vsak delavnik
od dneva objave do konca prijavnega roka na telefonski številki 04/51-83-114
(Nataša Kopač).
XIII. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje prijav ne bo javno. Izvedeno bo najkasneje v osmih (8) dneh po zaključku razpisa.
XIV. Izid razpisa:
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo
župan sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Gorenja vas, marec 2020
		

Občina Gorenja vas - Poljane
Župan Milan Čadež

Valentin Bogataj, arhiv DU za Poljansko dolino

Društvo upokojencev ima novega predsednika

Novi predsednik Vladimir Koračin je nagovoril prisotne v veliki dvorani Sokolskega doma.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino aktivnosti, ki jih je društvo izvedlo v preteklem
je 1. marca v Sokolskem domu v Gorenji vasi letu. Bile so dobro obiskane, na splošno zaimelo redni letni občni zbor. Na njem so člani dovoljstvo članov, prav tako pa je bilo dobro
lahko slišali poročilo dosedanjega predsednika finančno poslovanje društva. Ker se je iztekel
Francija Fortuna, ki je predstavil bogato bero štiriletni mandat, so izvedli volitve novega pred-

Zlati znak Branku Muru in gorenjevaškim gasilcem

Foto: arhiv PGD Gorenja vas

Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje podelila
priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi
pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč
za leto 2019. Podeljenih je bilo 145 bronastih, 66 srebrnih in 34 zlatih znakov, 29 plaket ter kipec Civilne
zaščite. Med prejemniki zlatega znaka civilne zaščite sta tudi Branko Mur in PGD Gorenja vas.
Operativni jamarski reševalec Branko Mur je zlati znak prejel za dolgoletno uspešno delo v jamarski reševalni službi ter za 10-letno opravljanje nalog gospodarja opreme. »Skrbim za nabavo in
opremljenost posameznih reševalnih centrov v Sloveniji in prav tako za opremljenost reševalcev.«
Oprema mora biti vedno pripravljena in primerno vzdrževana, saj se nikoli ne ve, kdaj jo bo potrebno
uporabiti. »Lepo je biti opažen, a to pomeni, da počitka ne bo tudi v prihodnje, oziroma dokler bo
volja za opravljanje tako zahtevnih nalog,« je po podelitvi povedal Branko Mur.
Priznanja so bili veseli tudi v PGD Gorenja vas, predsednik Boštjan Reberšek je ob tem izpostavil:
»Priznanja so žal edina zahvala, ki jih za delo in prispevek sistemu civilne zaščite svojim enotam
oziroma pripadnikom lahko podeli vodstvo. Nedvomno bi bili bolj veseli, če bi nam priskočili na pomoč
pri večjih investicijah, kot je trenutno gradnja našega gasilskega doma, ali nakupu opreme.« Poudaril
je, da je priznanje nedvomno spodbuda za nadaljnje delovanje. »Ponosni smo, da je med prejemniki
priznanja tudi naš dolgoletni član operative Branko Mur, ki je svoje delovanje v vrstah civilne zaščite
začel prav kot gasilec.«
Lidija Razložnik

Branko Mur in Boštjan Reberšek, predsednik PGD Gorenja vas (četrti in peti z leve) na
podelitvi zlatega znaka Civilne zaščite.

sednika in društvenih organov. Za predsednika
je bil izvoljen Vladimir Koračin, za podpredsednika pa Franc Dolenec. Za tajnico so izbrali
Danico Oblak, za blagajničarko Minko Oblak,
za poverjenika za obveščanje in pohodništvo
Valentina Bogataja, za poverjenico za kulturo
Mileno Kejžar, za poverjenika za šport Silva
Pivka in za poverjenico za socialo Cirilo Žagar.
V nadzorni odbor so bili izvoljeni Franci Fortuna, Nada Jenko in Danica Založnik, v častno
sodišče pa Alojz Eržen, Janko Oblak in Franc
Žagar. Dosedanjemu predsedniku so se zahvalili
za vodenje društva v letih 2016–2020. Občnega
zbora so se udeležili tudi podžupan Občine
Gorenja vas - Poljane Anton Debeljak, poslanec
Državnega zbora Žan Mahnič in predstavniki
prijateljskih društev upokojencev iz Cerkna,
Sovodnja in Žirov. Zbor je z nastopom obogatila
društvena kulturniška skupina.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino
je eno večjih društev v gorenjevaški občini,
saj šteje okoli 700 članov. Udeležujejo se
različnih meddruštvenih dogodkov, kulturnih
prireditev, so športno aktivni, najpopularnejša
sta kolesarjenje in pohodništvo, hodijo na izlete
po Sloveniji in v tujino, obiščejo in simbolično
obdarijo člane, ki praznujejo visok jubilej, ne
pozabijo pa niti na člane in nekdanje člane,
ki so v domovih za starejše. Društvo ima tudi
urejeno kroniko, ki jo vodi Valentin Bogataj.
Prostore za svoje delovanje imajo v najemu v
nekdanji upravni stavbi RUŽV v Todražu. Tam,
kot je povedal Franci Fortuna, nimajo uradnih
ur, saj za bolj učinkovit stik med društvom in
člani skrbi enajst poverjenikov, od katerih vsak
pokriva svoje območje. Vabi upokojence, ki še
niso člani društva, da se jim pridružijo in tretje
življenjsko obdobje preživljajo aktivno. Za
letno članarino, ki znaša 10 evrov, so deležni
številnih ugodnosti, ki jim jih nudi društvo.
Aktivnosti društva in aktualni dogodki so predstavljeni tudi na društveni spletni strani.
Jure Ferlan

Gasilska mladina ponovno
navdušila v znanju

V začetku marca je Gasilska zveza Škofja
Loka v Škofji Loki pripravila kviz gasilske
mladine. Gasilska društva iz naše občine so
ponovno dosegla odlične rezultate. Ekipi PGD
Sovodenj sta v kategoriji Pionirji (od dopolnjenega 6. do 11. leta) dosegli prvo (Frelih,
Jereb, Frelih) in tretje mesto (Pavšič, Gantar,
Bajt) med skupno 52 sodelujočimi ekipami. V
kategoriji Mladinci od 12 do 16 let je tekmovalo
59 ekip. Prvo mesto je zasedla ekipa PGD
Poljane (Krek, Luznar, Oblak), drugo pa ekipa
PGD Sovodenj (Peternelj, Peternelj, Mlakar).
Med gasilci pripravniki (od 16 do 18 let), je prvo
mesto med dvanajstimi prijavljenimi ekipami
dosegla ekipa PGD Poljane (Oblak, Kovač,
Jereb). Naštete gasilske ekipe so se uvrstile
na regijsko tekmovanje, ki je bilo predvideno za
14. marca 2020, vendar je zaradi vseh okoliščin
prestavljeno za nedoločen čas.
Maja Čadež
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Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Vse na P: pouk, pohodi, pust, praznik, počitnice ...

Foto: arhiv šole

V dveh mesecih se je na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas dogajalo marsikaj.
Poleg rednega pouka po urniku so se vrstile šole v naravi, kulturni, športni in
tehnični dnevi, tekmovanja in pustovanje, vmes pa težko pričakovane zimske
počitnice in začetek drugega polletja.

Zimska šola v naravi
Učenci 6. razreda so se od 20. do 24. januarja
urili v smučarskih veščinah na Črnem vrhu.
Nastanjeni so bili v hotelu v Cerknem, kjer so
izkoristili tudi možnost plavanja v bazenu.
Istočasno so bili sedmošolci v Centru šolskih
in obšolskih dejavnosti v Murski Soboti. V petih dnevih so izvedli pester in poučen program.
Na interaktivni način so spoznavali znamenitosti Murske Sobote. Posebno doživetje je bil
obisk Expana – potovanje skozi prostor in čas s
pomočjo 3D-projekcije. Opazovali so praživali,
vulkane, razne vremenske razmere in Panonsko
morje. Sprehodili so se v romsko vas in se učili
cirkuških spretnosti. Spoznavali so prekmursko
narečje, pekli prekmursko pletenico – perece,

vadili orientacijo in lokostrelstvo, na dnevnih in
nočnih pohodih opazovali prekmursko ravnico
in se s kolesi popeljali do Soboškega jezera.
Na poti domov so se ustavili v vasici Grad na
Goričkem in si ogledali Vulkanijo ter največji
grad na Slovenskem.
30. januarja je planinski krožek organiziral
nočni pohod na Javorč. Z 31. januarjem se
je končalo prvo ocenjevalno obdobje, saj so
učenci po konferenci odnesli domov obvestilo
o ocenah. 6. februarja so imeli učenci prve
triade kulturni dan v Žireh. Ogledali so si
prazgodovinsko nogometno komedijo Jamski
človek, proizvodnjo v tovarni Alpina in na hitro
še žirovski muzej.

Športno in drugače obarvani dnevi

14. februarja so učenci 7. in 8. razreda ime
li zimski športni dan: nekateri so smučali na
Črnem vrhu, drugi pa so šli na jutranji pohod do
Žabje vasi, nato pa na drsanje v Ledeno dvorano
v Kranj. Devetošolci so imeli dva informativna
dneva, na katerih so lahko spoznavali srednje
šole, kar jim bo pomagalo pri izbiri naslednje stopnje izobraževanja. Sledile so težko
pričakovane zimske počitnice; nekateri so
ostali doma, redki so počitnikovali v turističnih
središčih ali odšli na potovanje, kjer so občutili
ukrepe zaradi koronavirusa.
Od 17. do 22. februarja so bile za vzhodni del
države zimske počitnice. Učitelji so organizirali
ustvarjalne in športne delavnice.
Pustni torek je bil vesel predvsem za učence
na razredni stopnji. Pogovarjali so se o pustu
in ljudskih običajih, ki so značilni za različne
kraje po Sloveniji in po svetu. Ogledali so si
fotografije različnih mask. Učili so se pesmi
na temo pusta. Izdelovali so maske kurenta, ki
so jih razstavili pred učilnicami prvih razredov.
Zadnjo uro so v telovadnici predstavili maske,
nato pa veselo zaplesali.
Devetošolci so 27. februarja drsali v Kranju
in se peš sprehodili iz Žabje vasi v Gorenjo vas.
Smučanje je zaradi nezanesljivega vremena
odpadlo. Sedmošolci pa so se celo dopoldne
poučevali o varni rabi interneta. Za prvošolce
se je začel tečaj plavanja.
V dveh mesecih so se zvrstila tekmovanja iz
kemije, fizike, kresničke in francoščine. Dobre
rezultate so dosegli tudi naši športniki. 13. februarja je v Škofji Loki potekalo medobčinsko
prvenstvo v košarki, na katerem so mlajši
dečki dosegli 2. mesto. 24. februarja je bilo na
naši šoli organizirano gorenjsko prvenstvo v
badmintonu.
Novinarski krožek

Od 17. do 22. februarja, v času zimskih
počitnic, prostori na OŠ Ivana Tavčarja niso
samevali. V njih so se vrstile ustvarjalne in
športne delavnice. Učitelji so poskrbeli, da
predvsem najmlajši šolarji niso bili dopoldne
sami doma, priklopljeni na pametne napravice,
ampak so ustvarjali in se družili s prijatelji.
Na počitniških delavnicah so se učenci
družili ob družabnih igrah (človek ne jezi se,
activity, twister, izgubljeni zaklad, potapljanje
ladjic, štiri v vrsto, tik tak bum, vislice, karte
...).
Ukvarjali so se s papirnim gledališčem
kamišibaj (kami – papir; šibaj – gledališče),
kako to gledališče izgleda in kakšne predstave
lahko z njim naredijo. Potem so si ogledali
igrico po ruski ljudski pravljici Zajček in repa,
ki jo je učiteljica pripovedovala ob risbah in
jo popestrila s petjem in igranjem na kitaro.
Nato so se učenci sami preizkusili v izdelavi
senčnih lutk in igranju. V času, ki ga za izdelavo
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takih predstav ni bilo veliko, so učenci izpeljali
čudovite nastope in uživali tudi kot gledalci
ob gledanju Rdeče kapice, Babice Zime, Petra
Klepca ...
Učenci razredne stopnje so na slikarski
delavnici ustvarjali svoje domišljijske gradove.
Na papir višje gramature so najprej narisali skico z voščenkami, nato pa so svoj grad naslikali
z osnovnimi tempera barvami. Ob risanju so se
sprostili, obenem pa razvijali veščino slikanja z
mešanjem primarnih barv in ustvarjanjem pestre
palete barvnih odtenkov.
Slikali so s »spretnimi prstki«. Ustvarjali so
strahce za pusta ter igrali zabavne športne igre
z različnimi športnimi rekviziti.
Poleg družabnih iger v telovadnici so izvajali različne igre z žogo (med dvema ognjema,
košarka, nogomet, hokej s copati, floorball ...),
šli na pohod do Žabje vasi in nazaj, sodelovali
pri košarki in drugih športnih igrah. Rdeča
nit vseh športnih delavnic so bili sprostitev,

Foto: arhiv šole

Ustvarjalne zimske počitnice

Pestro dogajanje med zimskimi počitnicami na
OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi
igranje in zabava, s čimer je bilo skupaj z
gibanjem poskrbljeno za zdrav in aktiven način
preživljanja počitnic.
Novinarski krožek

Pust, pust krivih ust

Pestro pustno dogajanje za najmlajše
Letos so bila organizirana pustovanja za otroke v Studorju, Gorenji vasi in na Hotavljah, kjer je TD Slajka Hotavlje pripravil tudi tradicionalno pustno veselico.
V prostorih gostilne Metka so se zbrale
mlajše maškare, skupaj več kot 22, iz Leskovice
in okoliških vasi. Najprej so si izdelale mape za
skupinsko in posamezno fotografijo, sledilo je
fotografiranje ter sproščeno druženje. Za konec
so se posladkale s krofi in sokom. Maškare iz
Gorenje vasi so rajale v mali dvorani Sokolskega doma. Vsaka maškara se je predstavila, nato
pa je sledila igra, zabava in petje. Na koncu so se
okrepčale s krofi slaščičarne Marta, čokoladnim
mlekom sirarne Pustotnik ter sladkarijami in
suhimi krhlji, ki jih je prispeval organizator
TD Gorenja vas.

na Hotavljah. Več kot 100 maškar s Hotavelj
in okoliških vasi je skupaj s čarovnico Čira
Bara in škratom Vilijem kuhalo čarobni na-

poj, se učilo urokov in letenja. Manjkali niso
niti krofi. Otroško pustovanje na Hotavljah
vsako leto privabi več maškar, saj je program
TD Slajka Hotavlje vedno zabaven in poln
presenečenj.
Lidija Razložnik

Približno 150 odraslih maškar se je zabavalo v Zadružnem domu na Hotavljah. Za
zabavo in dobro voljo je skrbel ansambel Fa
lant. Izmed vseh mask je bilo nagrajenih pet
najboljših, in sicer z denarnimi in praktičnimi
nagradami. Pustna nedelja je minila v znamenju otroškega rajanja na otroškem igrišču

Foto: Barbara Gantar

Najboljše maske nagrajene

V Studorju je rajalo več kot 20 maškar.

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

TRIKI WORD in EXCEL
ter

UPORABA INTERNETA PRI DELU V SKUPINI IN UREJANJU DOKUMENTOV
KDAJ:
- ponedeljek, 11. 5. 2020 (od 17.00 do 19.15)
- torek, 12. 5. 2020 (od 17.00 do 20.00)
- sreda, 13. 5. 2020 (od 17.00 do 19.15)
KJE:
Velika sejna soba Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka
IZ VSEBINE USPOSABLJANJA:
Na usposabljanju bomo obravnavali trike za enostavno delo z dolgimi dokumenti,
ki jih ponuja računalniško orodje MS Word, spoznali bomo osnovne in malo
manj osnovne funkcionalnosti MS Excela ter prikazali, kako nam lahko internet
pomaga pri delu v skupini in urejanju dokumentov.
PROGRAM USPOSABLJANJA:
• Triki Worda za enostavno delo z dokumenti: delo z odstavki, odseki, uporaba
slogov, oblikovanje noge in glave dokumenta, ustrezno številčenje strani,
oblikovanje tabel, pisanje enačb in izdelava kazal ter metode za enostavno delo
z dokumenti, kot so navzkrižno sklicevanje, sledenje spremembam, povezovanje
Worda z drugimi orodji (spajanje dokumentov).
• Triki Excela: uporaba preglednic pri preprosti obdelavi podatkov, spoznavanje
osnovnih funkcij, priprava na tiskanje, grafični prikaz podatkov, uvoz podatkov
v Excel, filtriranje podatkov, izdelava spustnega seznama, osnove vrtilnih tabel,
uporaba Excela za odločanje, kaj-če analize, reševanje problemov v praksi,
pridobivanje uporabnih informacij iz velike količine podatkov, uporaba finančnih

kazalnikov za ocenjevanje investicij, zaščita podatkov in nadzor vnosa v tabele,
izdelava preprostih makrov.
• Uporaba interneta za delo z dokumenti: elektronska pošta (preusmeritev,
podpis, samodejni odgovor, pripravljeni odgovor, oznake, filtri, arhiviranje, stiki,
skupine …), koledar, uporaba storitve Google Drive za skupinsko delo z dokumenti
(Docs, Sheets, Forms, Slides, komentiranje, pravice dostopa, pregledovanje in
oblikovanje datotek …), orodje za usklajevanje urnikov in aktivnosti (Doodle),
hramba dokumentov v računalniškem oblaku (Google Drive, Dropbox).
Usposabljanje bo temeljilo na uporabi praktičnih primerov v povezavi z
omenjenimi vsebinami.
Na usposabljanje prinesite prenosnik z naloženima programoma MS Word
(verzija 2007 ali kasnejša) in MS Excel (verzija 2007 ali kasnejša). Za delo z
elektronsko pošto in Google Drivom potrebujete uporabniški račun pri Googlu.
Pridobite ga lahko na spletni strani www.gmail.com, kjer spodaj izberete »ustvarite
račun« in sledite navodilom. Ostale potrebne materiale boste prejeli po elektronski
pošti ali neposredno na usposabljanju.
Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Število mest je omejeno.
PREDAVATELJ: dr. Luka Tomat
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do srede, 6. maja 2020, 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.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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Iz OŠ Poljane

Če pozimi ni snega, ga poiščemo
Pomlad je že tu, ptički pa že dolgo čivkajo, da je bila letošnja zima spet skopa
s snegom. Nekateri zimski dogodki in tekmovanja na snegu pa kljub vsemu
ostajajo stalnica prvih mesecev v letu. Sneg, četudi umeten, se lahko poišče
tudi malo dlje.

4. mesto. V 4. razredu je Nik Krpič osvojil 5.
mesto in Anamarija Jurčič 4. mesto. Izreden dan
pa je imela družina Šubic, saj so Žiga, Andraž
in Maruša vsak v svoji kategoriji osvojili 1.
mesto. Na dogodku je vsem polepšala dan Nika
Križnar, ki si je po koncu tekmovanja vzela še
nekaj časa in se podpisala na kape, smučke,
čelade in čela mladih skakalcev.

Pomoč, pohvala in spodbuda

Simbioza računalništva na OŠ Poljane
Naše učenke in učenci so se udeležili
smučarske tekme v okviru 43. obeležitve
Partizanskih smučin Cerkno ’45, posvečene
spominu na prve partizanske smučarske tekme
v okupirani Evropi, ki so 20. in 21. januarja
1945 potekale v Cerknem. Takrat so organizirali
tekmovanje v treh disciplinah: veleslalom, tek
na smučeh in smučarski skoki.
Med 25 tekmovalci do 6. razreda so naši
učenci osvojili odlična mesta. Fantje, Nejc
Poljanšek, Blaž Jurčič in Maks Božnar, so
zasedli celoten oder za zmagovalce, med dekli-

cami pa se je najbolje odrezala najmlajša med
njimi, Angelika Strel.
Naši šestošolci so kar pet dni prebili v šoli
v naravi na Cerknem. Njihov glavni cilj je bilo
učenje in izpopolnjevanje smučanja na Črnem
vrhu, seznanili so se s pravili FIS. Veliko so plavali, si ogledali cerkljanski muzej, niso pa pozabili
na učne dejavnosti, družabne igre ter druženje.
V Kranju se je odvijalo področno tekmovanje v skokih z alpskimi smučmi Skoči z nami
2020. V 3. razredu je Luka Grebenc osvojil 10.,
Nace Gantar 7., Leon Božnar 6. in Rok Sajovic

S knjižničarkama smo spoznavali Slovenijo

V okviru projekta Simbioza smo izvedli že
tradicionalne računalniške delavnice. Spopadli
smo se s pametnimi napravami, preko katerih komuniciramo, in ugotovili, kako se da brezplačno
pošiljati slike, si dopisovati preko aplikacije viber
in hkrati poslati kakšno zabavno vsebino svojim
prijateljem. Klikali smo po internetu, saj je v tem
virtualnem svetu vsako leto kaj novega. Učitelji
in učenci prostovoljci so udeležencem zelo
pomagali. Pomoč hitrih spretnih prstov in bistrih
umov, veščih klikanja in hitrega premikanja
po menijih, je še kako dobrodošla. Ena izmed
udeleženk je po delavnicah napisala: »Še dobro,
da vas imamo, da nas naučite takih reči, me bomo
pa vas naučile peči potico, pa bo!«
Kot je že v navadi, nekaj dni pred valentinovim postavimo škatlo, v kateri se zbirajo
sporočilca za učence in učitelje. Letos smo
spodbudili učence, naj napišejo lepo sporočilo
komurkoli, ki jim je pri srcu – bodisi prijatelju,
sošolcu, bratcu, sestrici, simpatiji ali učitelju.
Med razporejanjem pošte smo skrbno pregledali, da sporočilo ni žaljivo ali škodoželjno
in z veseljem lahko potrdimo, da takih ni bilo.
Učenci so napisali čudovita sporočilca, ki so
narisala nasmeh na marsikateri obraz.
Namen našega valentinovega ni bil
‘potrošniški’, ampak sporočiti drugemu nekaj lepega, videti dobro v drugem in mu to povedati.
Društvo Viljem Julijan je društvo, ki so ga
ustanovili starši žal že preminulega dečka Viljema
Julijana, ki se je rodil z neozdravljivo genetsko
boleznijo. Njegova starša in sestrica so se srečali s
hudo izgubo, vendar v njegovem imenu še naprej
pomagajo drugim družinam in malim borcem, ki
se še borijo. Projektu Srčna pisma so se pridružili
tudi učenci in učitelji naše šole.
Napisali smo jim nekaj lepih sporočil, ki smo
jih poslali v Društvo Viljem Julijan. Tole pa je
naše spremno pismo.
Poljane, 6. marec 2020

Otroci iz Vrtca Agata že vrsto let obiskujejo
pravljične urice, ki jih za nas pripravljata knjižničarki
Bernarda in Romana iz Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka, ki ima svojo enoto tudi v Poljanah.
Otroci v knjižnici poslušajo pravljice in deklamacije ter se pogovarjajo o zanimivih aktualnih stvareh in dogodkih. Ob zadnjem obisku sta otroke
iz dislocirane enote Vila čira čara knjižničarki
z zemljevidom Slovenije močno spodbudili k
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spoznavanju in raziskovanju naše države, njenih
znamenitosti, posebnosti in državnih simbolov.
Našo radovednost sta podkrepili s kratkimi zgodbami o Triglavu, človeški ribici, čipkah in podobnih
znamenitostih, ki so značilne za našo državo.
Knjige o Sloveniji smo si lahko izposodili in jih
odnesli v vrtec, kjer smo si jih pozorno ogledovali
in uživali v poslušanju pravljic.
Jožica Maček

Dragi mali junaki in starši!
Vaše usode so se nas globoko dotaknile
in želimo, da veste, da ste z nami v srcu, zato
vam pošiljamo najlepše misli. V želji, da tudi
naši otroci spoznajo bolezni, ki krojijo usode
mnogih, in da vaša pot ni lahka, smo se odločili
sodelovati v projektu Srčna pisma.
Naše misli so iskrene in upamo, da vam poklonijo sonce. Prav vsaka misel je prišla iz srca
in upamo, da vam nariše nasmeh na obraz.
Sporočamo vam, da smo z vami in mislimo
na vas. Ostanite močni.
Učenci in učitelji OŠ Poljane
Bernarda Pintar

Iz naših knjižnic

V luči aktualnih razmer je tudi knjižnica do nadaljnjega zaprla svoja vrata.
Smo pa ponosni na izveden dogodke zadnjega meseca in pol, ki so privabili
lepo število ljudi.

Gostili smo Bronjo Žakelj

31. januarja smo na literarnem Četrtkovem
večeru s knjižnico gostili lanskoletno Kresnikovo nagrajenko Bronjo Žakelj. V pogovoru, ki ga
je vodila Damjana Peternelj, nam je povedala,
da s knjigo Belo se pere na devetdeset ni imela
nikakršnih visokih načrtov, pisala jo je povsem
iz potrebe po pisanju.
Z romanom se je poklonila življenju in
družini. Prav družina je bila tista opora, tisti
zaklad, ki ga je najbolj potrebovala, ko ji je
življenje pokazalo zobe, in to ne samo enkrat.
Tišina, ki je nastala v njeni družini ob izgubi
mame, se je prekinila šele s tem romanom. Z
molkom, ki je nastal okrog nje in njenega brata, so
ju domači želeli zaščititi pred bolečino, saj so mislili, da bodo s pogovori odpirali rane in spomine.
Sama se je iz te tišine naučila, da je potrebno
o svojih doživljanjih govoriti in biti tudi z otroki

iskren. Iskrenost izbere vedno tudi pri svojih
dveh otrocih.
Z rakom se je soočila kar trikrat, najprej
pri mami in nato še dvakrat sama. Res se je
pozdravila in iz njenih izkušenj s smrtjo je izšel
ta roman, ki ni le dragocen dokument njenega
otroštva in odraščanja, temveč za marsikaterega
bralca tudi opora ob soočanju s podobnimi
doživljanji v svojem življenju.

Foto: arhiv knjižnice

Naša vrata za nekaj časa ostajajo zaprta

Potopis: Vzhodna in zahodna obala ZDA

20. februarja smo gostili Tineta Šubica, ki
nam je predstavil potepanje skupaj s prijatelji
po vzhodni in zahodni obali ZDA. Zanimivo
potovanje nas je poneslo pred najstarejše drevo
na svetu, med zidove slavnega zapora Alcatraz,
v ameriške Benetke. Zapeljali smo se po slavni
Route 66, se znašli v slavnem parku Joshua
Tree, osupnili nad prečudovitimi kamnitimi

Bronja Žakelj je konec januarja v Gorenji
vasi predstavila svoj prvenec Belo se pere na
devetdeset.

Foto: arhiv knjižnice

skulpturami parka Grand Canyon, se znašli
na festivalu cvetenja japonskih češenj, si izza
ograje ogledali Belo hišo in še in še. A na koncu
smo ugotovili, da je življenje čez lužo res drago
in da je doma res najlepše.

Vsi na krov – igrana predstava za otroke

Prezebli pirati so kljub pomanjkanju snega v naravi v dvorani Sokolskega doma navdušili
najmlajše.

Koronavirus ustavil tudi delo v knjižnici

Spoštovani bralci in obiskovalci knjižnice,
zaradi porasta obolelih s koronavirusom
(SARS-CoV-2) smo skladno z navodili Ministrstva za kulturo v petek, 13. marca, ZAPRLI
Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka (vključno
z vsemi enotami: Gorenja vas, Poljane, Sovodenj, Trata, Železniki in Žiri). Vsi oddelki
knjižnice bodo ostali zaprti do preklica.
To pomeni, da izposoja in vračilo gradiva
v tem času nista mogoča. Gradivo, za katerega
ste že prejeli obvestilo, da vas rezervirano čaka
v knjižnici, vas bo počakalo v knjižnici, ko bo
ta ponovno odprla svoja vrata. Prav tako vas
obveščamo, da za vaše izposojeno gradivo ne
bo tekla zamudnina, tudi obstoječa naročila
in rezervacije ne bodo potekle. Zaradi zaprtja
knjižnice ZA VAS NE BODO NASTALI NOBENI STROŠKI.

Ne želimo si, da bi v teh negotovih dneh
ostali brez prostočasnega ali študijskega
branja, zato vas vabimo, da obiščete spletni
portal BIBLOS, kjer si lahko zelo enostavno
izposodite e-knjige. Poleg BIBLOSA so vam
na voljo tudi elektronske zbirke s spletnimi
časopisi in bazami podatkov s številnimi
vsebinami.
Če bi imeli z dostopom ali namestitvijo
kakšne zaplete, nas pokličite na 04/51-12-500
vsak dan med 8. in 19. uro. Z veseljem vam
bomo pomagali!
Za vse splošne informacije je za vas na
voljo telefonska številka 04/51-12-500 vsak
dan med 8. in 19. uro.
Za nadaljnje informacije o morebitnih
spremembah pa spremljajte tudi našo spletno
stran: www.knjiznica-skofjaloka.si.

Ker nam letošnja zima zares ni postregla s
snegom, smo to skušali vsaj malo popraviti s
snežno igrano predstavo Vsi na krov, ki so jo
v začetku marca odigrale vzgojiteljice iz Vrtca
Škofja Loka. Nabito polna velika dvorana Sokolskega doma se je zabavala ob vragolijah prezeblih piratov in ob slovesu smo se dogovorili, da
to papirnato snežno kepanje prenesemo tudi v
domove. Verjamemo, da ste se imeli lepo.
Aprila smo za vas ponovno pripravili veliko
prireditev, koliko oz. če sploh katero, nam
bo uspelo izvesti zaradi trenutnih zdravstvenih razmer v Sloveniji, pa vas bomo sproti
obveščali na naši spletni strani.
Zdravi ostanite in naj vam čas krajša tudi
kakšna dobra knjiga!
Knjižničarka Bernarda Buh

KRAJEVNA KNJIŽNICA
GORENJA VAS
ponedeljek 11.00–17.00
torek in četrtek 12.30–19.00
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 14.00–17.00
sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si
www.knjiznica-skofaloka.si
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Tjaša Jelovčan

Ko potuje, je svobodna
Foto: osebni arhiv Tjaše Jelovčan

Tjašo Jelovčan iz Leskovice od nekdaj privlači svet izven naših meja. Obiskala
je 26 držav, skoraj leto dni je preživela v Indiji, ki jo je obiskala trikrat. Tam je
spoznala tudi fanta, prav tako popotnika. V prihodnjih mesecih se bo za leto
dni preselila v njegovo rojstno državo Izrael.

potuje v lastni režiji, saj daje to potovanju poseben
čar. »Velikokrat ne preberem popolnoma ničesar
o državi, v katero potujem. Popolnoma se pustim
presenetiti.« Na potovanjih je doživela tudi edinstvene in nepozabne trenutke, kot denimo nočitev
v Amazoniji, bila je v najbolj suhem kraju in na
najnižji točki sveta, se vozila po najbolj nevarni
cesti v Mehiki, mesec dni živela v ašramu, videla
najvišja drevesa na svetu, bila v državi sredi velike finančne krize, kampirala na 1500 metrih
pri stopinjah pod ničlo in obkoljena z medvedi,
jedla piranjo, se 72 ur vozila z vlakom ... »V času,
ko sem živela v ašramu, sem opravila tečaj za
učiteljico joge ter spoznala fanta.«

9 mesecev, 13 držav, 4 celine

Tjaša in Or na Mavrični gori v Peruju
»Različne kulture in jeziki ter način življenja
ljudi na drugem koncu sveta – to me je vedno
zanimalo,« pojasnjuje svojo strast do potovanja
Tjaša in nadaljuje: »Potovanja mi dajejo navdih
– trudim se biti vedno boljša in boljša oseba.
Želim se učiti in spoznati kraje, o katerih sem
včasih samo sanjala. Skratka, želim živeti v tem
trenutku!« Leta 2012 sta se skupaj z najboljšo
prijateljico odpravili na prvo potovanje: »Njena
ideja je bila, da greva v Indijo. Destinacija je
očarala obe, saj je Indija raznolika, kaotična,
spiritualna ter drugačna na vsakem koraku.
Včasih se ti zdi, da je nemogoče vse to in še več
doživeti v eni sami državi.« Potovanje v Indijo
je Tjaši spremenilo pogled na svet in od takrat
so potovanja zanjo postala nuja.

Pravi, da je vsaka država polna presenečenj, tako
pozitivnih kot negativnih: »V Indiji sem doživela
marsikaj. Sploh ko sem tja potovala sama. Indija
ni država za dekleta, ki potujejo sama,« opozarja
in izpostavi prijaznost domačinov in naravne
znamenitosti, ki jih ne manjka. Kakšnih večjih
težav na potovanjih ni imela. Neprijetni so le spomini na zastrupitev s hrano in nadležne insekte.
»Zgodi se, da naletiš na neprimerna prenočišča,
premami te domotožje, primanjkuje ti denarja,
izgubiš osebne predmete in si tarča prevarantskih
prodajalcev …« Rada potuje sama, s fantom ali
v skupini. »Če potuješ sam, spoznaš veliko več
ljudi. Se pa zgodi, da si včasih osamljen ter nimaš
nikogar za pogovor.«

Vsaka država je polna presenečenj

»Potovanja v skupini so veliko bolj »udobna«,
a se zgodi, da te kdo spravlja ob živce, saj si z njim
24 ur na dan, 7 dni v tednu …(smeh).« Najraje

Obiskala je že večino evropskih držav, Azijo,
Severno Afriko ter Severno in Južno Ameriko.

Najraje potuje v lastni režiji

Potovanja ji predstavljajo svobodo, saj je vsak
dan drugačen in poln dogodivščin. »Na potovanjih
sem doživela mnogo novega in drugačnega. Z vsakim potovanjem osebnostno rastem ter se obenem
veliko naučim o drugih kulturah, zgodovini, krajih
… in nenazadnje tudi o sebi,« prizna 31-letnica,
ki pravi, da je svet (pre)velik in da je še veliko
neodkritega. Zadnja leta tako potuje v države, kjer
še ni bila. »Mogoče se, ko bom starejša, vrnem
v države, ki so me najbolj navdušile. Močno me
vleče v Azijo. Zdi se mi, da mi je od vseh celin
prav Azija najbolj zlezla pod kožo.« V preteklem
letu je devet mesecev preživela na potovanjih,
obiskala 13 držav na štirih celinah.

Piše svoj blog o potovanjih

Vsem željnim potovanja svetuje, da vedno
poskusijo lokalno hrano tam, kjer se prehranjuje
največ domačinov, da si naredijo kopijo osebnih
dokumentov in o svojem potovanju obvestijo
banko. »Čim manj planirajte ter si vzemite čas,
da potovanje ne bo stresno,« še svetuje Tjaša, ki
je pred časom pričela pisati svoj blog (Gor pa
dol po svetu), na katerem z bralci deli izkušnje,
doživetja, fotografije s potovanj ter svetuje,
kam, kdaj in kako potovati. Kot je še povedala,
si želi, da se trenutna situacija s koronavirusom
čim prej umiri, da se preseli v Izrael. »Tam si
bom poiskala službo, ki mi bo omogočila, da
bom še naprej sledila svojim sanjam.«
Lidija Razložnik

TD Slajka Hotavlje

Izid zbornika ob 50-letnici društva
V letošnjem letu TD Slajka Hotavlje obeležuje 50-letnico delovanja. Ob tej
priložnosti bodo v aprilu izdali zbornik, v katerem so zbrali številne zgodbe in
skoraj pozabljena zgodovinska dejstva o društvu.
Ne gre zgolj za kronološki popis dogodkov
društva zadnjih 50 let, temveč za predstavitev
pomembnih dejavnosti in dogodkov, ki jih je
društvo organiziralo v času delovanja. Popi
sani so dogodki, ki so se na Hotavljah zgodili
spontano in so jih organizirali zanosa polni
domačini ali pa so vsebinsko pripomogli k
razvoju turistične dejavnosti na širšem območju
Hotavelj. Večino zbranih zapisov bo objav-

22

ljenih prvič. Avtorjem prispevkov so bili v
pomoč številni časopisni članki, nekatera leta
delovanja društva so ažurno popisana in arhivirana v društvenem arhivu na Slajki. Mnogi
članki zaradi pomanjkanja zapisov temeljijo
le na pričevanjih sovaščanov in bivših članov
društva. V zborniku ne manjka leposlovni del,
anekdot in hudomušnih dogodkov, na katere so
se med pisanjem zbornika spomnili sodelujoči

sovaščani. V društvu so prepričani, da se bodo
prav zaradi zbornika zapisi o dogodkih, številne
fotografije in drugi pisni viri ohranili ter postali
dragocen zaklad društva.
Pri nastanku zbornika so sodelovali vodja
projekta Alenka Pivk, glavna urednica Damjana Peternelj, Bojanka Avguštin, Jurij Kumer,
Minka M. Likar in Silvo Pivk. Zbornik, ki ga je
lektorirala Polona Peternelj, je oblikovala Jerneja
Potočnik Koritnik. TD Slajka Hotavlje bo poleg
izdaje zbornika v juniju pripravil še slavnostni
dogodek v Sokolskem domu v Gorenji vasi.
Urška Č. Kržišnik, TD Slajka Hotavlje

70 pohodnikov na Bevkov vrh

Foto: Andreja Hafner Stokuća

9. februarja je minilo natanko leto dni od tragične nesreče na Grintavcu, v kateri je
življenje izgubila Polona Bajt s Sovodnja. V njen spomin so prijatelji organizirali
spominski pohod na Bevkov vrh, kjer so ob tej priložnosti postavili tudi klopco.

Na prvem pohodu v spomin Poloni se je zbralo več kot 70 prijateljev in sorodnikov.
Pohodniki iz vseh koncev Slovenije so se skupaj uživali v sončnem vzhodu na Blegošu.
natanko leto dni po Polonini smrti zbrali pri
Na Bevkovem vrhu se je zbralo preko 70
cerkvi v Novi Oselici in od tam naprej skupaj pohodnikov – sorodnikov in prijateljev, med
nadaljevali na ‘Polonin’ Bevkov vrh. Tja se je njimi tudi župnik Janez Cerar, ki je povedal
namreč odpravila vedno, ko je imela čas. »Tako nekaj lepih misli o Poloni. »Nato smo skupaj
rada je imela gore! Prvič sva šli skupaj na Stol in molili. Bilo je zelo čustveno. Ganljiv zapis o
v trenutku postali dobri prijateljici. Nisi mogel, Poloni je prebrala tudi dobra prijateljica Iris
da je ne bi vzljubil: bila je neizmerno srčna, Slana, ki se ji na tem mestu zahvaljujem za
dobra, oboževala je svoja otroka, rada je imela tako lep govor.« Vodja FB skupine Gorski
ljudi,« se Polone spominja Andreja Hafner svedri Jože Fortuna je sam izdelal klopco, ki jo
Stokuća, organizatorka pohoda. Povezale so ju je skupaj s pomočniki postavil pred prihodom
ravno gore. Še štiri dni pred Polonino smrtjo sta pohodnikov na Bevkov vrh. »Lična klopca z

Sedem pohodov »Od cvetja do Jeseni« v letu 2020

Prijetni utrinki z lanskoletnih pohodov vabijo v novo sezono v letu 2020.
Tudi v letu 2020 smo v TD Stari vrh pripravili sedem pohodov, ki jih že nekaj let imenujemo s
skupnim imenom »Od cvetja do jeseni«.
Nabor letošnjih pohodov se je pričel s prvim zimskim pohodom, ki smo ga izpeljali predzadnjo
februarsko soboto. Pohoda z Grebljice na smučišču Stari Vrh do Hiše odprtih vrat (Andrejon) v
Gorenji Žetini se je udeležilo več kot šestdeset pohodnikov, k čemur je zelo pripomoglo tudi lepo
in toplo vreme.
Nadaljevali bomo s spomladanskim pohodom v aprilu, ko bo na vrsti Pohod s pesmijo, kjer nas
bosta tako kot vsako leto spremljala petje in glasba. Pohodi se bodo nadaljevali do jeseni, ko bomo
na zadnjem pohodu na praznični dan reformacije med vsemi, ki se bodo udeležili treh pohodov, ki
štejejo za nagrade, izžrebali letno smučarsko vozovnico, ki jo podarja Smučišče Stari Vrh. Pohodi,
na katerih zbiramo žige v kartonček, so: junijski pohod Javorje–Žetina–Javorje, pohod Med gorami,
ki poteka ob dnevu oglarjev na Starem vrhu, in zadnji, že omenjeni pohod po Valentinovi poti. Na
pohodih bomo obiskali vse vrhove, od Blegoša, Koprivnika, Mladega in Starega vrha, ter kraje pod
njimi. Med pohodi letos ni več Meteoritkovega pohoda, ki so ga pripravljali učenci PŠ Javorje, a se
bomo mimo najdišča javorskega meteorita sprehodili na katerem od drugih pohodov.
Namen pohodov je predstaviti kraje, turistično ponudbo, naravne znamenitosti in dejavnosti, s
katerimi se ukvarjajo prebivalci pod Starim vrhom. Vabljeni ste vsi, ki imate radi lepo naravo, prijazne
in gostoljubne ljudi ter želite preživeti dan v dobri družbi.
Za vse dodatne informacije pa je na voljo Janez Šturm (tel. št.: 040/190-701).
Hermina Jelovčan

dvema zapisanima verzoma je posvečena prav
Poloni, ki je bila tudi članica skupine Gorski
svedri.« Polonina starša, mama Marija in oče
Dušan, sta bila neizmerno hvaležna za vse, kar
je bilo narejenega v Polonin spomin.

Spominski pohod bo vsako leto

Dogovorili so se, da se bodo na Bevkovem
vrhu srečali in zbrali vsakoletno, na datum,
najbližji 9. februarju. Kot je še povedala Hafner
Stokuća, človeka, kakršen je bila Polona, težko
pozabiš. »Polona je ravno na dan smrti prazno
vala svoj 41. rojstni dan. Z možem sva se konec
junija preteklo leto odpravila na Grintovec. Nesla sem ji šopek, mož pa je iz manjšega kamna
izklesal svečko.« Zahvala vsem, ki so se pohoda
udeležili ter Cvetku Kržišniku, ki je poskrbel, da
so bili o pohodu obveščeni tudi domačini.
Lidija Razložnik

Valentinovo pod
Starim vrhom

Vsako leto se v romarski cerkvi sv. Valentina
na Jarčjem Brdu v župniji Javorje s slovesno
mašo spomnijo tega zavetnika in priprošnjika za
zdravje. Njegovo ime izhaja iz latinske besede
valens, ki pomeni močen in zdrav. Po slovensko
se imenuje Zdravko. V preteklosti so mu še
posebej priporočali božjastne otroke, zato je
običajno upodobljen kot duhovnik v mašnem
plašču z božjastnim otrokom ob sebi. Najbolj
znan pa je seveda kot zavetnik zaljubljenih.
Velja tudi za prvega pomladnega svetnika.
Na sončni petek 14. februarja so romarji iz
bližnje in daljne okolice napolnili cerkev v
mali vasici na skrajnem severozahodnem
delu gorenjevaške občine na pobočju Starega
vrha, ki prehaja v dolino Luše. Somaševanje
je skupaj z nekaterimi duhovniki škofjeloške
dekanije vodil ljubljanski pomožni škof Anton
Jamnik. V pridigi, ki jo je črpal iz svojega
obširnega akademskega znanja in poznanstev,
je poudaril pomen pristnih in dobronamernih
odnosov med ljudmi, ki so zdravilni tako za
telo kot dušo. Po maši so domačini, kot je tu že
običaj, romarjem postregli s pecivom, čajem in
kuhanim vinom.
Jure Ferlan

Foto: Jure Ferlan

Pohod v spomin Poloni

Cerkev sv. Valentina na Jarčjem Brdu.
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Skupina Zarja

Prijetna druženja ob kavi in čaju
Foto: Lidija Razložnik

Skupina Zarja je ena izmed štirih skupin za starejše, ki delujejo v okviru Krajevne
organizacije Rdečega križa (KORK) Gorenja vas v naši občini. Člani skupine
pod vodstvom Brede Bogataj se srečujejo vsak torek dopoldne v nekdanjih
prostorih knjižnice v Blatih.

Začetki skupine segajo v leto 2004, ko so
poverjenice KORK po območjih občine vabile
starejše v skupino. Kot se spominja voditeljica
Breda Bogataj, sta bili z Mileno Pisk takrat prijetno presenečeni nad odzivom. »Preden sva se
z Mileno odločili, da se udeleživa izobraževanja
za vodenje skupin starejših, nisva niti pomislili,
da bi takšna skupina bila potrebna v naših krajih.« Septembra 2004 se je skupina prvič zbrala,
takrat še v pritličju ZD Gorenja vas. Na predlog
pokojne Albine Selak si je skupina nadela ime
Zarja, Stanka Kisovec pa je izdelala tri lične
prtičke z napisom »Zarja 2004«, ki jih pogrnejo
na mizo, ob kateri se srečujejo. Vse do leta 2008
sta skupino vodili skupaj z Mileno Pisk, po njeni
smrti pa skupino samostojno vodi Bogatajeva.

Zanimiva in koristna srečanja

Skupina Zarja med praznovanjem 95. rojstnega dne Marije Jožefe Škrlep

Pričakovali eno, dobili pa tri!

Foto: Hermina Jelovčan

Za lepo presenečenje je na dan sv. Valentina na Kobackovi kmetiji na Muravah poskrbela krava
Roža. Gospodarja Janija Bogataja, ki z družino ob pomoči staršev Janeza in Anice še vedno kmetuje
in se ukvarja predvsem s pridelavo mleka, v hlevu pa ima okoli 16 glav živine, so po prihodu iz službe
pričakale namesto ene kar tri zdrave teličke!
Doma sta bila starša Janez in Anka. Porod prve teličke so napovedale nogice. Janez in Anka sta
jo brez težav potegnila na svet, a je Janez takoj rekel, da bo še eden, saj je bila prva precej maj
hna. Čez dobre pol ure je krava Roža
res povrgla še drugo teličko. Anka in
Janez sta opravila vse potrebno in obe
telički dala v ograjen prostor, kravi pa
nastlala sveže stelje in odšla po drugih
opravkih. Ko sta se čez nekaj časa vrnila, sta ob kravi našla še tretjo teličko,
ki je na svet prišla sama brez pomoči.
Tako se je čreda v Kobackovem hlevu
povečala za tri lepe, zdrave in razig
rane teličke.
Dogodek, ki vsekakor prinese na
kmetijo dobro voljo in veselje. Porod
trojčkov pri govedu je zelo redek pojav, še
redkeje pa se zgodi, da so trojčki živi, brez
hib in zdravi tako, kot so Kobackovi, kar je
potrdil tudi veterinar Marko Debeljak.
Teličke smo si tudi ogledali v lepo
urejenem hlevu, kjer so veselo skakale
v svoji ogradi, v tem času pa si že našle
svoj novi dom v Martenkovem hlevu v
Podobenu.
Kmetijam in kmetom po hribovskih
kmetijah želimo čim več takšnih
lepih dogodkov, ko se poplačata trud
in delo, vloženo v naše lepe, a strme
bregove.
Hermina Jelovčan Jani Bogataj s teličkami – trojčicami v svojem hlevu.

24

Srečanja so zanimiva in nikoli enaka,
potekajo pa ob pogovoru, kavi in čaju. Teme,
ki jih na srečanjih obdelajo, so različne in
aktualne. Radi obujajo spomine na otroštvo,
mladost in običaje. Izmenjujejo si izkušnje in
nasvete o vrtnarjenju, zdravilnih zeliščih, pri
pravi domačih zdravil, ozimnice … Telovadijo
in si urijo spomin. Na vsakem srečanju iščejo
skriti predmet, včasih je potrebno več, drugič
manj vprašanj, da ga najdejo. Prebirajo različne
časopise, revije in tudi poezijo. Spregovorijo
tudi o temah, ki so v starosti še kako aktualne:
različne bolezni, osamljenost, odhod v dom
starostnikov, smrt. Kot je izpostavila Bogatajeva, je najbolj boleč del njihovih sicer veselih
druženj slovo od članov.

V oddaji Spet doma

Skupina trenutno šteje 10 članov – pred
leti se je ženskam pridružil tudi moški član –
skupaj z voditeljico. Poveselijo se ob rojstnih
dneh članov in praznikih, medse povabijo tudi
različne goste ter skupaj ustvarjajo, z veseljem
se odpravijo na krajše izlete. Tako je skupina
obiskala že veliko bližnjih turističnih kmetij,
si ogledala okoliške cerkve, Ljubljanski grad,
Prešernovo rojstno hišo, svetovno razstavo
jaslic. Vsako leto obiščejo tudi Brezje. Posebno
doživetje je bilo, ko so se pred leti odpravili na
Kurešček, potem pa so si v živo ogledali oddajo
Spet doma. Skupina se redno udeležuje celodnevnih srečanj skupin na Sv. Andreju.

Radi se družijo

Skupino obiskujejo starostniki iz Gorenje
vasi in Podgore. Zadnje srečanje v februarju je
bilo posebno in sladko, saj so praznovali rojstni
dan Marije Jožefe Škrlep. S 95 leti je najstarejša
članica skupine, ki živi pri sinu Dušanu na Trati v
Gorenji vasi. Kot je povedala, zelo rada in veliko
bere ter plete copatke. »Ko sem praznovala 90 let,
sem se s tovornjakom odpravila na obisk k hčeri,
ki živi v Nemčiji,« smeje pojasni Marija Jožefa, ki
si v prihodnje želi le zdravja. Tako kot ostali člani
se vsak teden veseli srečanja in druženja. Člani
skupine Zarja so hvaležni Bogatajevi za vso prijaznost, prizadevnost in čas, ki jim ga nameni.
Lidija Razložnik

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 8. člena Odloka o postopku sofinanciranja Letnega programa športa v Občini Gorenja
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 25/2019) in določb Letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2020 (sprejet na 8. redni seji, dne 27. 2.
2020) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2020
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR):
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

- urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih
programov.

2. Predmet JR:
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2020 z JR
sofinancirajo:

4. Merila za vrednotenje področij športa:
Na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu s pogoji in merili za sofinanciranje
LPŠ v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2020, ki so sestavni del LPŠ.

ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM-VIZ):
o šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na tekmovanjih
o dodatna športna ponudba v osnovnih šolah
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
o celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15 in do 19
let (ŠVOM-PRO)
o celoletni pripravljalni programi za otroke: od 6 do 11 let (ŠVOM-PRI)
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
(ŠVOM-USM):
o celoletni tekmovalni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let)
o celoletni tekmovalni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let)
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR),
perspektivnega (PR) razreda
• Kakovostni šport (KŠ):
o celoletni tekmovalni programi odraslih
o dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda
• Športna rekreacija (RE):
o celoletni športnorekreativni programi za odrasle
• Šport starejših (ŠSTA):
o celoletni športnorekreativni programi za starejše

5. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev na JR znaša 67.000 evrov. Proračunska sredstva so
razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2020 in
LPŠ v občini za leto 2020.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RAZVOJ):
• izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (ORG.):
• delovanje športnih društev
ŠPORTNE PRIREDITVE (PRIR.):
• Prednostne športne prireditve, pomembne za občino:
Vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš, Regijsko VSL tekmovanje najmlajših,
Košarkarski festival mladih, Kolesarska dirka Poljane‒Stari vrh, Visoški tek,
Ržkov memorial, Kolesarska dirka Javorč, Hotaveljska grča, Pohod na Blegoš,
Pohod na Bevkov vrh, KBK – gorski tek na Blegoš, Kolesarska dirka na Pasjo
ravan, Švicbol, Pokal Poljanskih puklov
• Druge športne prireditve občinskega pomena (največ 8)
3. Upravičeni izvajalci LPŠ:
Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 3. členu Odloka o postopku sofinanciranja LPŠ
v Občini Gorenja vas - Poljane; upravičeni izvajalci pa so, če izpolnjujejo pogoje:
• imajo sedež v občini,
• so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ
najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od dejavnosti
pa je izvajanje športnih programov,
• izvajajo športne programe in področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se
pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
• imajo najmanj 25 članov s plačano članarino, od tega pa ima najmanj dve tretjini
(2/3) članov stalno prebivališče v občini (velja za športna društva),
• imajo za prijavljena športne programe in področja:
- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali
usposobljen strokovni kader za delo v športu,
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov
izvedbe programov,

6. Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2020.
7. Razpisni rok:
Rok za prijavo je do vključno: 5. 5. 2020.
8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo
vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR dne 7. 5. 2020 in
ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog in/ali vlog s pomanjkljivo dokumentacijo
bo Komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku osem (8) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s
sklepom zavržena!
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno področje športa.
Predlagatelji bodo z odločbo občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku
osem (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine
podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2020.
9. Način dostave vlog:
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2020 mora predlagatelj izpolniti na
prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo (podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) je potrebno
v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. Vloga mora biti pravilno označena,
in sicer:
• polni naslov pošiljatelja,
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2020 - NE ODPIRAJ!«,
• naslov prejemnika: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas.
Šteje se, da je vloga (podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«)
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti
s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu občine zadnji dan roka za
oddajo do 12. ure.
E-vloga (celotna dokumentacija »RAZPISNI OBRAZCI« z vsemi zahtevanimi
prilogami) je prispela pravočasno, če je poslana zadnji dan roka za oddajo na
e-naslov naročnika (anja.hren@obcina-gvp.si), do 24. ure.
10. Kontaktne osebe za dodatne informacije:
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Kontaktna oseba: Anja HREN, tel.: 04/518-31-04, e-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu občine v času uradnih
ur. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.obcina-gvp.si.
Gorenja vas, marec 2020		
				

Občina Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež, župan
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Občinska tekma v veleslalomu

Med 59 tekmovalci najhitrejša Jaka in Marija
Kljub zeleni zimi in pomanjkanju snega je Smučarskemu klubu Poljane na STC
Stari vrh uspelo izpeljati že tradicionalno občinsko prvenstvo v veleslalomu. To je
potekalo 23. februarja, na zadnji dan obratovanja smučišča v letošnji smučarski
sezoni. Na progo se je podalo 59 tekmovalk in tekmovalcev, najhitrejša pa sta
bila Marija Primožič in Jaka Logar.

Foto: Tina Dolenc

pred Vito Božnar in Majo Debeljak. Na četrto mesto se je uvrstila
Lara Dolenc, peta je bila Nika
Božnar in šesta Mija Skerbinek.
Pri dečkih sta v tej kategoriji
nastopila Tilen Poljanšek, ki je
osvojil prvo mesto, in Tim Debeljak. Med mlajšimi cicibankami
U10 je bila tekma bolj napeta.
Zmagala je Eva Dolinar pred
Angeliko Strel in Loti Poljanšek,
četrta je bila najmlajša v kategoriji
Izabela Strel. V kategoriji mlajših
cicibanov se je na progo podalo
šest smučarjev, najhitrejši med
Najhitrejši tekmovalki Mariji Primožič je pokal podelil Tomaž Trobiš, njimi pa je bil Nace Božnar pred
direktor STC Stari Vrh (desno), najhitrejši med tekmovalci Jaka Tadejem Dolencem in Andražem
Logar pa je pokal prejel iz rok Sonje Rupar. Tekma je potekala pod Šubicem. Četrti je bil Žiga Šubic,
budnim očesom Pavla Logarja, predsednika SK Poljane (levo).
peti Leon Božnar, šesti pa Krištof
Občinska tekma, ki jo podpira Občina Gorenja Štefe. Štiri starejše cicibanke U12 pa so dosegle
vas - Poljane, je potekala na pustno nedeljo, zato sledeče uvrstitve: zmagala je Julija Strel, srebro je
so se nekateri tekmovalci po progi spustili tudi osvojila Lina Šoštarko, tretja je bila Ajda Dolinar,
v pustnih kostumih, pa tudi sicer je bilo vzdušje četrta Maruša Šubic. Najboljši čas med starejšimi
veselo, kot se za tak dogodek spodobi. Po progi so cicibani U12 je zabeležil Louro Vehar, drugi je bil
se najprej podali najmlajši, med katerimi je bila v Nejc Poljanšek in tretji Maks Božnar. Nejc Dolenc
kategoriji deklic do 7 let najhitrejša Ajda Bogataj je osvojil četrto mesto, Jernej Oblak je bil peti.

Med pionirkami pa sta tekmovali dve Manci, in
sicer je zlato medaljo osvojila Manca Dolinar,
srebrno pa Manca Dolenc. Edini v kategoriji so
bili Blaž Oblak med pionirji, Aleksandra Logar
med mladinkami in Marija Primožič med mlajšimi
članicami, ki je sicer postavila tudi najhitrejši čas
med tekmovalkami. S časom 0:33,20 je samo 22
stotink sekunde zaostala za mlajšim članom Jako
Logarjem, ki je zmagal pred Žigom Bogatajem in
je s časom 0:32,98 zabeležil najhitrejši čas proge.
Med mladinci je bil najhitrejši Anže Podlogar
pred bratom Žigom in Samom Oblakom. Med
starejšimi člani je na zmagovalno stopničko stopil Domen Poljanšek, drugi je bil Peter Dolinar,
tretje mesto je pripadlo Andreju Dolencu, četrto
pa Gašperju Debeljaku. V kategoriji gospa je
slavila Jana Podrekar, druga je bila Beti Bogataj
in tretja Micika Klemenčič. Najštevilčnejša je bila
kategorija mlajših gospodov, saj se je pomerilo kar
osem tekmovalcev. Zmagal pa je Gorazd Podrekar
pred Alešem Šubicem in Francem Klemenčičem.
Četrto mesto je osvojil Tomaž Oblak, peti je bil
Marko Dolenc, šesti pa Janez Ržek. Na sedmo in
osmo mesto sta se uvrstila Peter Božnar in Luka
Strel. Roman Mlakar je med starejšimi gospodi
osvojil zlato medaljo, Igor Bogataj srebrno in
Janez Dolenc bronasto. Pri veteranih nad 61 let je
zlato osvojil Franc Dolenc, drugi je bil Zoro Hren,
tretji Janez Kos in četrti Pavel Čadež. Slednji je
bil s skoraj dopolnjenimi 82 leti tudi najstarejši
tekmovalec, kot najmlajši pa se je zapisal štiriletni
Tim Debeljak.
T. D.

Svetovni pokal

Rebeka Oblak nastopila na Zlati lisici

Velik dosežek je sredi februarja zabeležila Rebeka Oblak, ki je nastopila na
tekmi svetovnega pokala, 56. Zlati lisici v Kranjski Gori, in se postavila ob bok
svetovno znanim smučarkam, kot so Meta Hrovat, Petra Vlhova, Alice Robinson,
Federica Brignone, Lara Gut-Behrami …
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Tina Dolenc
Foto: Igor Martinšek

naslednji dan že hiti v drugo smučarsko središče,
na trening ali tekmo evropskega pokala. Letos je
tako poleg tekme svetovnega pokala v Kranjski
Gori nastopila še na 15 tekmah evropskega
pokala in na 30 FIS tekmah. Omejitve zaradi
širjenja okužb s koronavirusom so posegle
tudi v njihova tekmovanja in so botrovale

Foto: Igor Martinšek

Kot je dejala 18-letna Gorenjevaščanka, tekmovalka Smučarskega kluba Poljane in državna
reprezentantka v kategoriji starejših članic do
21 let, je smučati na tekmi svetovnega pokala
»nekaj posebnega, saj vidiš, koliko ti še manjka,
da se jim približaš«. Tekmovanje je potekalo
na vitranški strmini, ki pri smučarjih vzbuja
občudovanje in spoštovanje. Kako pa je tam
tekmovati, ko je strmina še poledenela, Rebeka
odgovarja: »Ja, zagotovo moraš imeti neko
spoštovanje do vitranške strmine, saj tudi moški
svetovni pokal poteka po istem terenu, tako da
je že to potrditev, da je teren res zahteven. Ko
pa je podlaga ledena, je še toliko težje.« Zato
se je po progi spustila brez usmiljenja: »Vedela
sem, da so tisti bolj ravninski in položni deli
proge meni bolj pisani na kožo, zato sem se
osredotočila, da čim bolje odpeljem zadnjo
strmino in skušam zdržati do cilja. To mi je
uspelo in z vožnjo sem zadovoljna.«
Rebeko običajno od novembra do marca
težko srečamo v Gorenji vasi, saj se velikokrat
doma ustavi le toliko, da opere oblačila in nato

predčasnemu zaključku sezone. Rebeka je
sezono v veleslalomu, njeni paradni disciplini,
zaključila kot 20. med tekmovalkami njenega
letniku, s čimer je zelo zadovoljna. Njeni cilji
pa tudi za prihodnjo sezono ostajajo isti – da bi
še izboljšala svojo smučarsko tehniko in se tako
na tekmah evropskega pokala skušala uvrstiti
med trideseterico. Sedaj se že veseli krajšega
počitka, nato pa začne s kondicijskimi treningi
in pripravami na naslednjo smučarsko sezono,
veliko pa mora nadoknaditi tudi v šoli.

Rebeka Oblak je kot perspektivna smučarka nastopila na letošnji Zlati lisici v Kranjski Gori.

Priznanje

Gašper Kokalj med najboljšimi judoisti leta 2019

Foto: osebni arhiv Gašperja Kokalja

Judo zveza Slovenije vsako leto podeli priznanja najboljšim judoistkam in judoistom v državi za preteklo leto. Gašper Kokalj s Koprivnika, ki trenira v Judo
klubu Žiri, je prejel priznanje za 3. mesto med kadeti do 18 let.

Gašper s sestro Živo, ki je tudi uspešna judoistka – letos je bila
5. na državnem prvenstvu.

Gašper je to priznanje prejel v Celju na
slavnostni podelitvi, in
sicer za lanskoletni osvojeni naslov državnega
prvaka med kadeti do 18
let, 9. mesto na Olimpijadi mladih, 7. mesto na
Evropskem pokalu in kar
nekaj zmag na različnih
pokalih doma in tujini.
»Občutki so dobri, sploh
ker se zavedam, da so
vsi naporni treningi, zbijanje teže in odpovedi
druženja s sovrstniki
poplačani z vrhunskimi
rezultati. Hkrati pa vem,
da se še lahko razvijem
in izboljšam,« je dejal
Gašper.
Letošnja tekmovalna
sezona se je šele dobro
začela, ko je vse skupaj ustavil koronavirus.
Odpadle so pomembne
tekme za točkovanje v
Berlinu, Zagrebu, na
Češkem in Poljskem.

»Moj cilj v letošnjem letu je bil, da bi se z
rezultati na teh mednarodnih tekmah uvrstil na
Evropsko prvenstvo v Rigi. Dosegel sem že 7.
mesto v italijanski Fallonici in Kopru ter dvakrat
2. mesto na državnem tekmovanju 2020 za
mladince in kadete,« je pojasnil Gašper. Sezona
bi sicer trajala do julija, a bo ta zdaj odvisna od
razmer, povezanih s koronavirusom.
Gašper, sicer dijak 2. letnika Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole v Ljubljani, judo trenira že od 6. leta, a se kot pravi
rad ukvarja z vsemi športi, ki so na voljo, dela
izpit za motor in v prostem času tudi pomaga
očetu v podjetju. Ima pa jasno zastavljene cilje,
ki jih želita doseči s trenerjem Gregorjem Mlinarjem iz Judo kluba Žiri: »Želim si uvrstitve na
letošnje Evropsko prvenstvo v judu, nastopiti na
Grand Prix in Grand Slam turnirjih, z dobrimi
rezultati in brez poškodb pa je dosegljiva tudi
Olimpijada 2024.«
S trdim delom je vse to zagotovo dosegljivo,
saj je trener Gašperja označil kot enega najbolj
perspektivnih mladih judoistov v Sloveniji, s
svojimi rezultati in dejanji pa da je to vlogo tudi
že upravičil. Gašper se poleg tekem v slovenskem pokalu udeležuje tudi tekem v starejših
starostnih skupinah, saj so to dodatne borbe in
odlični treningi, ki jih potrebuje. Kot je še dodal
Gregor Mlinar, so vrline judoistov disciplina,
dobra gibljivost oziroma motorika in predvsem
gojenje spoštljivih odnosov, ki jih razvijajo v
slogu japonske kulture.
Tina Dolenc

Eno največjih mednarodnih tekmovanj za mlade

Na letošnjem 45. Pokalu Loka, ki ga
je Smučarski klub Alpetour od 14. do
16. februarja organiziral na smučišču
STC Stari vrh in na katerem se je za
odličja potegovalo več kot 200 tekmo
valk in tekmovalcev iz 30 držav, je bila
uspešna tudi Manca Dolinar iz Podgore.
Manca, ki letos prvo leto tekmuje v
kategoriji pionirk U14, je na sobotnem veleslalomu osvojila 11. mesto
med 32. uvrščenimi tekmovalkami,
nedeljska slalomska tekma pa ji je bila
bolj pisana na kožo. Z dobro vožnjo
je osvojila 5. mesto. Kot je dejal njen
trener Primož Skerbinek, je bila tekma
težka, saj je imela tako na slalomu kot
veleslalomu visoko številko. Vendar se
je na to največjo tekmo v letošnji sezoni
dobro pripravljala in je presenetila z
nastopi, predvsem v slalomu, kjer se ni
ustrašila proge. Tako dobrega rezultat v
pionirskih vrstah v Smučarskemu klubu
Poljane niso beležili že vrsto let.
Na Pokalu Loka je v kategoriji U16
nastopila tudi Sara Peternelj, ki pa je na
obeh tekmah žal odstopila.
T. D.

Foto: arhiv Pokala Loka

Manca Dolinar odlična 5. na Pokalu Loka

Manca Dolinar je v prvem letu tekmovanja v kategoriji pionirk osvojila 5. mesto na Pokalu Loka.
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Mladi košarkarji zelo uspešni v Junior NBA ligi

Po osmih tekmah osem zmag!
Foto: Gašper Papež

Že jeseni smo poročali o tem, da so se učenci OŠ Ivana
Tavčarja ter učenki OŠ Poljane letos vključili v košarkarsko
ligo Junior NBA, ki poteka po vzoru najmočnejše
košarkarske lige na svetu. Na draftu jim je žreb namenil
nastopanje pod imenom ekipe Chicago Bulls.

Fotografski natečaj PD Gorenja vas

Zmaga ‘velikanu’

Planinsko društvo Gorenja vas je skupaj s Foto klubom
Anton Ažbe iz Škofje Loke organiziralo deveti nagradni
fotografski natečaj z naslovom »Vaš gorski selfie«. Med
1. decembrom 2019 in 2. februarjem letos je v nabiralnik
društva prispelo 55 fotografij sedmih avtorjev iz vseh koncev
Slovenije.
Foto: Aleš Frelih

Mladi košarkarji so v ligi Junior NBA še brez poraza.
Od novembra lani do konca februarja letos so Biki sodelovali na treh turnirjih. Prvi je potekal v Komendi, drugi v Domžalah, zadnji pa 29. februarja v
Gorenji vasi. Skupaj so igralci in igralki odigrali osem tekem ter zabeležili prav
toliko zmag! To pomeni, da so končali redni del kot najboljša ekipa vzhodne
konference v konkurenci 15 šol z območja Gorenjske in Domžal.

Na domačem turnirju je nastopilo kar 13 različnih ekip, spremljali
pa smo lahko 14 zanimivih tekem, kar nekaj je bilo izenačenih vse do
konca. Pravi užitek je bilo gledati mlade košarkarje, ki svoje vragolije
pod košem prikazujejo v dresih profesionalnih ekip.
Za domačo ekipo je uvrstitev med najboljših 16 šol v tem tekmovanju
zelo lep uspeh, vendar so zdaj glede na prikazane igre cilji precej višji.
Kako daleč lahko pridejo Biki, bi moralo biti znano 15. marca, ko naj bi
bil na sporedu prvi turnir končnice. Žal je bil ta iz vsem poznanih razlogov v zvezi z epidemijo odpovedan, tako kot bo verjetno odpovedano
tudi nadaljevanje Junior NBA lige.
Ne glede na vse si mladi košarkarji zaslužijo čestitke za prikazano igro
na vseh tekmah. Za ekipo Chicago Bulls nastopajo: Ožbej Oblak, Rok
Rihtaršič, Jaka Stanonik, Voranc Kržišnik, Jakob Kokalj, Filip Cankar,
Žiga Starman, Lan Dolenc, Jošt Jezeršek, Gregor Likar, Matic Čimžar,
Eli Mrak ter Ajda Kržišnik, trener: Jaka Trček.
Rezultati tekem:
Chicago Bulls : Charlotte Hornets 67 : 21
Chicago Bulls : Philadelphia 76ers 37 : 24
Chicago Bulls : Orlando Magic 32 : 19
Chicago Bulls : Miami Heat 49 : 39
Chicago Bulls : New York Knicks 52 : 24
Chicago Bulls : Brooklyn Nets 48 : 14
Chicago Bulls : Atlanta Hawks 31 : 20
Chicago Bulls : Toronto Raptors 57 : 35
J. T.

Komisija, ki sta jo se
stavljala Denis Bozovičar
in Izidor Jesenko, je imela
tokrat manj dela, saj je na
natečaj prispelo manj fotografij kot običajno. Vodja
fotografskega natečaja
Darko Miklavčič prizna, da
so pričakovali več: »Da je
sodelovalo manj avtorjev, je
gotovo razlogov toliko, kot
samih avtorjev, a se kljub
temu vsem sodelujočim
lepo zahvaljujemo za sodelovanje. Glede na to, da so
se fotografije po zahtevnosti
in kakovosti močno razlikovale, smo jih zaradi
objektivnosti razvrstili v
dva kakovostna razreda.« Nagrajena slika Velikan na vrhu Triglava
Med temi pa so nato izbrali po dve fotografiji in jih nagradili.
Priznanje komisije sta prejela Majda Debeljak za fotografijo Ob Soški
poti in Klemen Novak za fotografijo Dopust na višku. Aleš Frelih, avtor
Velikana na vrhu Triglava, in Simon Kovač s fotografijo V Dolomitih sta
prejemnika nagrade komisije. Vsi sodelujoči na natečaju prejmejo tolažilne
nagrade. Fotografije so bile na ogled v prostorih OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas, predvidoma bodo razstavljene tudi v Gostilni Blegoš v Javorjah, koči
Lidija Razložnik
na Blegošu in prostorih Foto Kluba Anton Ažbe.
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