Podblega{ke
novice

letnik 14, številka 4
april 2010

GLASILO OBČINE
GORENJA VAS
- POLJANE

1

Z 20. seje občinskega sveta

Iz županovega
dnevnika

Čakajo še zeleno luč od države

• 4. marec: Začetek
gradbenih del v krožišču
Gorenja vas.
• 4. marec: Udeležba
na sestanku sveta
staršev v osnovni šoli
v Gorenji vasi. Največ
vprašanj se je nanašalo na predšolsko varstvo
in novo telovadnico.
• 12. marec: Udeležba na občnem zboru
klekljarskega društva Deteljica.
• 12. marec: Na zboru krajanov v Javorjah. Krajani so bili seznanjeni s projektom
izgradnje vodovoda Četena Ravan–Zapreval
in o izgradnji kanalizacije s čistilno napravo
za to območje.
• 12. marec: Na občnem zboru Turističnega
društva Žirovski vrh.
• 18. marec: Pozdrav tekmovalcev in
spremstva na Osnovni šoli Jela Janežiča, kjer
je bilo tekmovanje iz računalništva.
• 19. marec: Na praznovanju obletnice
prostorov v Klubu študentov Poljanske
doline.
• 21. marec: Na praznovanju materinskega
dne v Lučinah, kjer je bilo tudi odprtje vrtca
ter novih šolskih prostorov.
• 22. marec: Vodstvo podjetja Jelovica na
obisku na občini. Ogled novih proizvodnih
prostorov, kamor je že preseljena proizvodnja
iz Škofje Loke.
• 23. marec: Pozdrav naših 18-letnih
občanov, ki so se udeležili predavanja na
povabilo Slovenske vojske.
• 27. marec: Na občnem zboru ŠD Po
ljane.
• 28. marec: Ogled veleslalomske tekme
na Blegošu in podelitev medalj najboljšim.
• 28. marec: Na praznovanju materinskega
dneva v Leskovici.
Izbor: M. B.

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla 14.
maja. Vaše prispevke pričakujemo najkasneje do 30.
aprila po elektronski pošti: podblegaske_novice@
yahoo.com ali na naslov: Uredništvo Podblegaških
novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista
naslova lahko pošiljate tudi sezname prireditev, ki jih
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem
datumu, ne bo mogoče objaviti!

Dvajseto redno sejo je v odsotnosti župana vodil podžupan Janez Hrovat. Dolg
dnevni red je narekoval zbranost prisotnih, k čemur je v veliki meri pripomoglo
nekaj optimistično predstavljenih načrtov razvojnih novosti v občini.
Na začetku seje je tekla beseda o načrtovani izgradnji 600 metrov obvoznice v Gorenji vasi. Predstavnika
načrtovalca sta spomnila, da postopek teče od leta
2006, ko se je na pobudo občine obvoznica izločila iz
načrtovane 4. razvojne osi. Izdelali so idejni projekt,
pridobili okoljsko poročilo, rešitve večkrat in uspešno
usklajevali z občino ter cesto umestili v ožino med
Poljansko Soro in vas. Obvoznica bo delovala kot
protipoplavni nasip in imela dva pretočna kanala. Za
stabilnost ceste bo ob Sori tudi 300 metrov zidu z vegetacijo. Zaradi dviga ceste je potreba po dvigu zidu ali
izgradnji nasipa tudi na desni strani Sore. Širina struge
ostane enaka, razen na zadnjih 300 metrih. Prostorska
ureditev zagotavlja enako ali večjo poplavno varnost
kot do zdaj. Avtobusni postaji bosta združeni, kolikor
se da skupaj in približani brvi oziroma pešpoti čez
reko. Tu bo tudi semafor na tipko. Omejitev hitrosti se
predvideva na 50 km/h. Javna razsvetljava bo urejena na
območju otokov, križišč, prehodov za pešce, pešpoti in
parkirišč. Število obstoječih parkirnih mest se bo delno
zmanjšalo, a se jih zato umestilo zahodno od uvozišča
pod Mercatorjevim centrom. Pod stavbo občine bo
oblikovano parkovno zemljišče in 41 novih parkirnih
mest. Od rondoja do uvoza k centru in naprej bo postavljena dva metra visoka protihrupna zaščitna ograja,
ki duši zvok. Pločnik bo potekal ob cesti od rondoja do
uvoza v center, potem pa za ograjo mimo parka. Zaradi
ožin niso mogli umestiti kolesarske steze – ta promet se
lahko odvija po stari cesti. In časovnica? Po sprejetju
občinskega prostorskega načrta sledijo javni razpisi
in odkupi zemljišč. Projekt je predviden za prijavo za
evropska sredstva.
V nadaljevanju je direktor podjetja Hosting Peter
Vesenjak navzoče seznanil s konceptom pogodbe
o poslovnem sodelovanju pri razvoju druge faze
turističnega naložbenega projekta Turistični kompleks
Tavčarjev dvorec Visoko. Investicijski projekt predvideva izgradnjo hotela visoke kategorije z 22 sobami,
restavracijo, s konferenčno dvorano, z vinoteko in
žganjeteko. Pod zemljo bi zgradili garažno hišo ter
center dobrega počutja. Uredili bi teniška igrišča in
druge rekreacijske površine. Na JZ, s pogledom na hribe
in cerkev, bi umestili od 38 do 42 apartmajskih enot v
arhitekturi, primerni za okolje. Le tako zaključena celota
bi imela poslovni, tržni in finančni smisel. Potrebna pa
bo tudi ureditev dostopa do posestva Visoko, in to z
izgradnjo novega mostu čez Soro, kjer je nekdaj že bil.
Nadaljnji koraki bodo odvisni od sprejemanja občinskih
prostorskih načrtov občin lastnic ter uspešnega dogo
varjanja z investitorjem.
Občinski svetniki so dobili odgovore in pojasnila na
vprašanja. Izvedeli so, da se je za ureditev prostorov vrtca na Dobravi prijavilo devet ponudnikov in da izvajalec
še ni znan. Po zagotovilih je cilj realen in bo investicija
zaključena do začetka novega šolskega leta.
Svetnik je izrazil pomislek, da bodo tudi pridni
podjetniki začeli odpuščati svoje delavce, kajti če so

najcenejši, svojih podizvajalcev ne morejo več plačati.
Ugodeno bo pobudi, naj se na Sovodnju še to pomlad
s črtami označijo cone za pešce in prehodi, znaki
pa so že postavljeni od jeseni. Po izjavi Direkcije za
ceste menda avtobusna postaja na prostoru porušene
hiše nasproti trgovine na Sovodnju ni mogoča zaradi
nepreglednosti. Za poslovilne objekte je bilo rečeno, da
nekateri imajo upravljavca, drugod se to še ureja. Glede
zvišanja takse za odpadne vode je bilo pojasnjeno, da
se dvigne glede na uredbo. Zaradi snega se bo gradnja
optičnega omrežja podaljšala do konca letošnjega leta.
Kjer je bil v ta namen prerezan asfalt, bo povsod saniran
poleti. Potrditev OPN je sedaj odvisna od državnih urad
nikov, saj je občina že dvakrat posredovala zahtevane
dopolnitve v obliki študij.
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata je
podal Viktor Mikek, ki naj bi bil v občini Gorenja vas Poljane prisoten ob torkih, za kar občina tudi namenja
sredstva. Ukvarjal se je z enajstimi postopki, pet je
rešenih. Svetniki so mu očitali skromnost aktivnosti
glede na porabljen čas in denar.
Svetniki so potrdili odlok o razglasitvi Budlovega
mlina na Žirovskem Vrhu sv. Urbana za kulturni
spomenik lokalnega pomena, vse z namenom ohranitve
etnološke, kulturne, tehnične in arhitekturne dediščine.
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec po novem prinaša
nov člen, ki pravi, da ima komisija za sprejem otrok v
vrtec možnost, da v primeru, če otrok v želeni vrtec
zaradi pomanjkanja prostora ni sprejet, otroka razporedi
v drugo enoto vrtca v občini, kjer so še prosta mesta.
Milka Burnik

Stik z županom
Župan je za vaša vprašanja, predloge in mnenja
dosegljiv vsak torek in sredo. V času uradnih ur ga
lahko pokličete po telefonu oziroma ga obiščete
na sedežu občine. Obisk najavite pri tajnici na telefonsko številko 04/51-831-00 in povejte, približno
koliko časa boste potrebovali, da boste dobili termin
in vam ne bo treba čakati. Lahko se zgodi, da kdaj
zaradi neodložljivih obveznosti kljub napovedanim
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej
opravičuje in prosi za razumevanje.
Milan Čadež ima tudi poslansko pisarno. Za
tovrstna vprašanja je dosegljiv ob ponedeljkih v
poslanski pisarni in na mobilni številki.
M. B.
Kdaj in kako do župana?
vsak torek

od 15. do 17. ure

po telefonu: 031/847-961

vsako sredo

od 14. do 17. ure

na sedežu občine

Kdaj in kako do poslanca?
vsak ponedeljek

ves dan

po telefonu: 031/847-961

vsak ponedeljek

od 12. do 15. ure

v poslanski pisarni
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Ceste

Tri gradbišča so že odprta,
še več jih bo v kratkem
Spomladi se je na cestah v občini odprlo kar nekaj gradbišč, zato nas je zanimalo, kje vse potekajo dela in kdaj bodo predvidoma končana.

Javna razgrnitev OPPN
za izgradnjo obvoznice
Na sedežu občine mesec dni, še do 29. aprila, poteka
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN)
za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo
obvoznice Gorenja vas. V času javne razgrnitve lahko
vsi zainteresirani na sedež občine posredujejo pisne
pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu
osnutku OPPN ali pa jih vpišejo v knjigo pripomb, ki je
poleg razgrnjenega načrta v prostorih občine.

Konec marca so z deli začeli na 150-metrskem
odseku od Avheža do stare šole v Gorenji vasi. To
je ena od treh investicij v okviru projekta 1. etape
gorenjske panoramske ceste v naši občini. Poleg
ureditve lokalne ceste bo izvajalec del podjetje
SCT uredil tudi pločnik in javno razsvetljavo. »Investicija znaša približno 60.000 evrov, ki jo delno
(57 odstotkov) sofinancira EU iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Izgradnja pločnikov
je pomembna za izboljšanje prometne varnosti
pešcev v Gorenji vasi, saj na obravnavanem
območju do zdaj površine za pešce in kolesarje
niso bile urejene, tam pa poteka tudi šolska pot,«
je pojasnila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec in dodala, da mora biti investicija
zaključena v prvi polovici letošnjega leta.
Že jeseni pa so se začela dela na 3. odseku panoramske ceste, to je na odseku ceste od Javorča do
občinske meje (Troha) v Žirovskem Vrhu v dolžini
1.660 metrov. Pri projektu sodeluje tudi občina Žiri,
ki bo uredila odsek od Trohe do Bukovca v dolžini
1.700 metrov. Gradbena dela izvaja podjetje Tigrad
iz Polhovega Gradca, asfalterska dela pa SCT.
Vrednost investicije je približno 230.000 evrov in
jo prav tako delno (57 odstotkov) sofinancira EU
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Dela napredujejo tudi pri izgradnji krožišča v
Gorenji vasi, ki jih bo izvajalec Cestno podjetje
Kranj v sodelovanju s Gratelom iz Laz predvidoma zaključil letos poleti. Pogodbena vrednost
del je 434.614 evrov, pri čemer občina financira
gradnjo pločnikov in javne razsvetljave.
Že nekaj časa je zaprta cesta med Poljanami
in Gorenjo vasjo na odseku nove gospodarske
cone v Dobju. Topos Hotavlje namreč s partnerskim izvajalcem Cestnim podjetjem Kranj
gradi vozni pas za zavijanje v cono. Vrednost
investicije, ki poteka v okviru projekta izgradnje
komunalne opreme za gospodarsko cono Dobje,
ocenjujejo na nekaj več kot 70.000 evrov. Na
zahtevo Direkcije RS za ceste bodo po besedah
Rakovčeve manjkajoči pas za zavijanje na levo
zgradili tudi na regionalni cesti v Todražu. Trenutno sicer še poteka postopek izbire izvajalcev
del, a načrtujejo, da bodo dela stekla v poletnih
mesecih. Rakovčeva je dodala, da je v sklepni
fazi tudi postopek izbire izvajalca za izvedbo
asfaltacij v okviru cestnega programa krajevnih
skupnosti. Najugodnejšo ponudbo je letos oddalo

gradbeno podjetje Primorje iz Ajdovščine.
Dela pa ne potekajo le na cestah, ampak tudi ob
njih. Podjetje Tritel namreč nadaljuje z izgradnjo
širokopasovnega omrežja, kjer zdaj potekajo dela
na območju Malenskega Vrha in Brd ter Žirovskega
Vrha. Sledila bo še izgradnja trase od Dobja do
Gorenje vasi, kjer so na občini za posege neposredno ob regionalni cesti že pridobili soglasje Direkcije
RS za ceste, je pojasnila Elizabeta Rakovec.
V načrtu je tudi rekonstrukcija cestnega
odseka od Lučin do Suhega Dola, ki je po besedah
Rakovčeve že uvrščena v državni proračun. Da
bi postopki hitreje stekli, je občina po dogovoru
z Direkcijo RS za ceste pristopila k izdelavi geodetskega posnetka terena, ki so ga izvedli minuli
mesec, v sklepni fazi pa je tudi izdelava idejne
zasnove rekonstrukcije. To bodo takoj po prejemu
posredovali na Direkcijo RS za ceste, da bodo
lahko prešli na naslednjo fazo projektiranja. »Navedeni odsek je državna cesta, zato bo investitor
rekonstrukcije država, ki bo tudi odkupila morebitna potrebna zemljišča za izvedbo del, stroške
izgradnje pločnikov in javne razsvetljave pa bo
prevzela občina. Pričakujemo, da bodo z investicijo začeli takoj, ko bodo izdelani vsi projekti,
pridobljena potrebna zemljišča in izbran izvajalec
za izvedbo del,« je dodala Rakovčeva.
Tina Dolenc

Finančna sredstva za
delavce in plačilo preživnin
V Sloveniji od leta 1997 deluje Javni jamstveni in preživninski sklad RS, ki je namenjen
za doseganje poravnav obveznosti iz naslova
pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in doseganje pravic otrok v primeru
neplačevanja preživnin. V tem okviru delujeta
torej dva sklada.
Prvi je jamstveni sklad, iz katerega lahko
uveljavljajo pravice delavci, ki jim je delovno
razmerje prenehalo zaradi insolventnosti
delodajalca (stečaj, prisilna poravnava) in
izbrisa podjetja iz sodnega registra. Do de
narnih sredstev v višini največ 4,5 minimalne
plače (na podlagi pravnomočne odločbe)
so upravičeni tisti delavci, ki so v primeru
stečaja podjetja svoje pravice prijavili v rokih
in na način, določen v zakonu o finančnem
poslovanju podjetij oziroma so zahtevali
varstvo svojih pravic v skladu z zakonodajo.
Občani lahko za dodatne informacije pokličejo
na brezplačno številko 080-11-21. Drugi sklad
pa je preživninski, iz katerega lahko uveljavljajo
pravico do nadomestila preživnine zakoniti zastopniki za otroke, ki jim je določena preživnina,
vendar je preživninski zavezanci ne plačujejo.
Sklad v primeru izpolnjevanja vseh pogojev
izplačuje mesečno nadomestilo preživnine,
vendar najdlje do otrokovega dopolnjenega
18. leta. Za dodatne informacije lahko občani
pokličejo na brezplačno številko 080-14-14.
Več informacij o obeh skladih je na internetni
strani www.jps-rs.si.
T. D.

Središče v Gorenji vasi je dobilo končno podobo. Ko se je vreme ogrelo, so monterji iz Marmorja
Hotavlje postavili fontano domačega akademskega kiparja Metoda Frlica, ki nosi naslov Ljubezen
v času murnčkov. Na spodnji terasi pa so postavili igrala – tobogan in konjička za guganje, otroci
pa za igro s pridom uporabljajo tudi travnate in ostale ravne površine.
T. D.
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Intervju: Mag. Viktor Mikek, medobčinski inšpektor

Opozorilo je ponavadi učinkovitejše od kazni
Pristojnost medobčinskega inšpektorata, ki v občinah Gorenja vas - Poljane,
Škofja Loka in Žiri deluje že dve leti, je predvsem odločanje o prekrških in kaznih za kršitve občinskih predpisov in drugih aktov, ki jih urejajo predpisi občin.
Inšpektor Viktor Mikek je na zadnji seji našega občinskega sveta predstavil letno
poročilo, zato je tudi nas zanimalo, kakšne kršitve opaža v občini, koliko kazni
je že odredil, kako ga sprejemajo občani in kakšne akcije napoveduje za letos.

Kako deluje medobčinski inšpektorat?
Pristojnost medobčinskega inšpektorata je
zaznati kršitev in opraviti pregled glede na prijavo ali po uradni dolžnosti. Potem poskušam
ugotoviti, kdo je kršitelj, ki mu nato izrečem opozorilo ter ga pozovem, da nepravilnost odpravi
v danem roku. Na kontrolnih inšpekcijskih
pregledih opažam, da občani sprejmejo opozorilo
in nepravilnost odpravijo. Zato do zdaj še nisem
izdal plačilnih nalogov, le opozorila.
Katere kršitve so najpogostejše?
V občini Gorenja vas - Poljane je bilo največ
kršitev na področju odvajanja turistične takse.
Ko smo lani v začetku leta začeli z akcijo, smo
ugotovili, da večina sobodajalcev, samostojnih
podjetnikov ali turističnih kmetij ni vodila knji
ge gostov. Ljudje so bili lani sicer obveščeni
o spremembi odloka, ki predvideva vodenje
evidence, a tega niso upoštevali. Zato smo vse
na nepravilnost opozorili in stanje se je zelo
izboljšalo. Ko so videli, da nadziramo vodenje
evidenc, to tudi spoštujejo. Na občino tako
redno prihajajo mesečna poročila o obiskih
gostov, tudi če teh v določenem mesecu ni
bilo. Občina pa en evro, ki ga dobi iz naslova
turističnih taks, nakaže v poseben sklad, ki ga
bo namenila za razvoj turizma.
Druge najpogostejše kršitve so pri ločevanju
komunalnih odpadkov. Na tem področju
poskušamo občane predvsem osveščati, kako
naj pravilno ravnajo.
Kakšne nepravilnosti pa opažate pri
odlaganju odpadkov?
Lani smo pri kontroli opazili veliko nepravilnosti pri odlaganju klavničnih odpadkov, ki so
jih občani zapakirali v vrečke in jih odložili na
ekološke otoke, kamor pa ne sodijo. To je nevaren odpadek, saj lahko pri nepravilnem odlaganju
tvegamo razvoj nekaterih nalezljivih bolezni.
Posamezniki naj se zato obrnejo na Veterinarski
urad (VURS) ali na podjetje Koto Ljubljana, ki je
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zadolženo za uničenje tovrstnih odpadkov. Za to
bodo morali sicer nekaj plačati, vendar je bolje,
da odpadke odložijo tja, kamor sodijo, kot pa da
onesnažujejo naravo. K reševanju tega problema
je pristopil tudi občinski oddelek za okolje in
prostor, ki išče možnosti, da bi v občini uredili
odjemno mesto, kamor bi občani lahko pripeljali tovrstne odpadke. Celoten postopek je zelo
zbirokratiziran in zapleten, a se na občini trudijo,
in upam, da se bo to uredilo še pred zimo, ko se
običajno kolje domače živali.
Poleg tega bi opozoril tudi na poginule
živali ob cestah. Za odvoz teh je zadolžena
higienska služba Nacionalnega veterinarskega
inštituta. Občani lahko primer prijavijo na
telefonsko številko 112, da bo prišla higienska
služba ter žival brezplačno odpeljala. Če gre za
poginulo gozdno žival, lahko občani pokličejo
tudi lovsko družino.
V obvestilu o odvozu komunalnih odpadkov je bilo zapisano, da med te odpadke ne
sodijo pnevmatike in električni aparati. Kam
pa te odpadke občani lahko odložijo?
Predlagam, da pnevmatike menjajo v pnevmatik centrih, kjer so jih dolžni brezplačno prevzeti. Če pa občani to delajo sami, naj se dogovorijo s tovrstnimi centri za odvzem. V Sloveniji
ima koncesijo za odvoz in predelavo pnevmatik
Kemis iz Radomelj. Pnevmatike prav gotovo
niso odpadki za v naravo, na ekološke otoke
ali med kosovne odpadke. Če bom ugotovil, da
občani to vseeno počnejo, bom speljal ustrezne
postopke in tudi izdal plačilne naloge.
Odslužene električne aparate so dolžni
prevzeti prodajalci električnih naprav, čeprav
občani pri njih niso kupili novega aparata. Prav
tako med kosovne odpadke nikakor ne spada
azbestna kritina. Za prevzem teh odpadkov so
zadolžene deponije, zato naj se tisti občani, ki
imajo take odpadke, za dodatne informacije
obrnejo na Inšpektorat za okolje in prostor v
Kranju, kjer jim bodo dali ustrezna navodila,
kako naj ravnajo s takimi odpadki.
Imate za letos v načrtu kakšne posebne
akcije nadzora?
Letos bomo z občinskim oddelkom za okolje in
prostor ter z upravljalcem vodovodnega omrežja
Stanislavom Krekom opravili nadzor priklopa
posameznih odjemnikov na vodovodne sisteme.
Dogaja se namreč, da imajo nekateri uporabniki
to urejeno nestrokovno. So sicer priključeni na
javno vodovodno omrežje in porabo odčitavajo
s števcem, a imajo poleg tega še eno odjemno
mesto, na katerem pa se poraba vode ne beleži.
Zato je prav, da vsi, ki odjema nimajo pravilno
urejenega, to popravijo. Za tiste, ki so priklopljeni

na svoje vodovode, pa veljalo drugačna pravila.
Opravili bomo tudi nadzor porabe vode iz hidrantov. Zaradi tovrstne nepooblaščene porabe vode
pogosto prihaja do okvare hidrantov, poleg tega
pa jih uporabniki ne zaprejo pravilno in voda po
nepotrebnem izteka.
V občini Gorenja vas - Poljane ste le enkrat
tedensko. Ali je nadzor sploh lahko učinkovit?
Učinkovit je lahko toliko, kolikor dela lahko
opravi ena oseba na področju, ki ga opravlja.
Trudimo pa se, da bi inšpektorat reorganizirali
in bi imeli še enega inšpektorja za ceste, da
bi se na tem področju lahko naredilo še več.
V času, ko na tem področju ne bi bilo veliko
dela, bi lahko inšpektor priskočil na pomoč na
drugem področju.
Ali je to le ideja ali ste o tem že obvestili
tudi župana?
Zaenkrat je to le ideja, ki pa upam, da se
bo nekoč uresničila. Predlog je že prišel do
vodilnih.
Kako pa vas in vaše delo sprejemajo
občani?
Do zdaj je bilo sodelovanje z občani dobro,
razlog za to pa je verjetno, da smo jih predvsem opozarjali in osveščali. Ni vedno le kazen
učinkovita. Če nekoga osvestimo o pravilnem
ravnanju in napake zato ne bo ponovil, je to
največ, kar lahko dosežemo. Lahko bi ga sicer
kaznoval, a je večja verjetnost, da bo jezen
občan prihodnjič mogoče tudi namenoma
napako ponovil.
Ali prejmete veliko prijav občanov?
Nekaj prijav je. Občani se lahko na
inšpektorat obrnejo v času uradnih ur, torej vsak
torek med 9.30 in 10.30 na sedežu občine, lahko
pa tudi pokličejo na 04/51-83-111 in bomo
poskušali ugotoviti problem ter najti rešitev.
Začenjajo se dela na vrtu, na njivah,
trebljenje travnikov. Občani ponavadi take
odpadke zakurijo. Ali je to dovoljeno?
V odloku občine je v manjši meri dovoljeno
kuriti določene odpadke, vendar ne, kadar je
vetrovno in kadar bi ogrozili stanovanjske ali
druge objekte. Prepovedano je kurjenje v času
povečane požarne ogroženosti. Kadar pa že
kurijo, naj bodo občani blizu kurišča in ga po
koncu tudi polijejo z vodo ter se tako prepričajo,
da so ogenj res pogasili.
Bi občane opozorili še na kakšno nepravilnost?
Ni primerno, da ljudje ob lokalnih cestah
puščajo posekana drevesa. To je lahko posebej
nevarno ponoči, ko se vozniki pri srečanju
umikajo na stran ceste. Varovalni pas ob cesti
praviloma sega od pet do šest metrov od roba
cestišča, kjer se ne sme nalagati vejevja ali
dreves. Zato je najbolje, da lastniki les na dan
sečnje tudi pospravijo na ustrezno mesto.
Tina Dolenc

Dimnikarske storitve

V nebo se bo dvigal le še dim, ne več cene
Dimnikarji zaradi uveljavitve novega sklepa vlade ne bodo mogli več nenadzorovano zaračunavati posameznih dimnikarskih storitev ali jih opravljati dlje
časa, kot je sicer potrebno.

V novem sklepu o ceniku dimnikarskih
storitev so namreč tri bistvene spremembe.
Prva je, da sklep določa najvišje možne cene,
ki jih lahko izvajalec zaračuna za posamezno
vrsto dimnikarske storitve. Z drugo je določen
maksimalen normativ, torej čas, ki ga lahko
dimnikar zaračuna za opravljanje posamezne
storitve in ki je izražen v minutah. Kot tretjo

spremembo pa sklep navaja
možnost obračuna storitve po
dejansko porabljenem času,
ki ga s podpisom potrdi uporabnik storitve na delavnem
nalogu. Dimnikar mora tako
uporabniku po opravljeni
storitvi predložiti podpisan
delovni nalog. Na njem
morajo biti poleg čitljivo
napisanih podatkov o uporabniku in izvajalcu zapisani
tudi podatki o vrsti storitve,
ki je bila opravljena, ter ura
začetka in zaključka opravljanja storitve.
Kot pojasnjuje Kristina
Knific, vodja oddelka za okolje in prostor na
občini Gorenja vas - Poljane, lahko izvajalec
dimnikarskih storitev zaračuna najvišjo možno
ceno edino, če za opravljanje storitve porabi
čas, ki ga predvideva maksimalni normativ.
Če storitev opravi v krajšem času, se obračuna
opravljena storitev glede na dejansko porabljen
čas, ki ga izvajalec dimnikarskih storitev zapiše

na delovni nalog, potrdi pa ga uporabnik.
Vsako neskladnost glede izvajanja dimnikarske storitve s temi določili lahko občani
prijavijo okoljski inšpekciji v Kranju (04/2319-585). Nepravilnosti glede zaračunavanja
storitev lahko sporočijo tržni inšpekciji v
Kranju (04/23-19-334), glede kakršnih koli
drugih nejasnosti o dimnikarskih storitvah pa se
lahko po pojasnila obrnejo na občinski oddelek
za okolje in prostor (04/51-83-122).
T. D.

Leskovško pokopališče
upravlja Hipnos
Občina Gorenja vas - Poljane in krajevna
skupnost Gorenja vas sta januarja podpisali
petletni pogodbi o upravljanju poslovilnega
objekta v Leskovici in o upravljanju pogrebnih
storitev s podjetjem Hipnos, d. o. o., Iztokova
8, 1215 Medvode.
Hipnos je tako 1. januarja prevzel uprav
ljanje leskovškega pokopališča (pogrebne storitve, upravljanje mrliške vežice ter vzdrževanje
pokopališča), v podjetju pa so dosegljivi 24
ur na dan, vse dni v letu, in sicer na dežurno
telefonsko številko: 051/620-699.
G. Č.

Primeri dimnikarskih storitev, maksimalnih cen in časovnih normativov
maks. cena maks. cena
časovni
primer dejanske pričakovana
brez DDV (€) z DDV (€) normativ (min) porabe časa (min)
cena (€)
REDNO MEHANSKO ČIŠČENJE

vrsta dimnikarske storitve
štedilnik na trda goriva (KN do 35 kW
brez medija za prenos toplote)
peč za centralno kurjavo do 35 KW z
medijem za prenos toplote
peč za centralno kurjavo od 36 kW do 50
kW, z medijem za prenos topote
dimovod do fi 20 cm ali 20*20 cm – prvi m
dimovod do fi 20 cm ali 20*20 cm – vsak
nadaljni m
dimovod do fi 20 cm ali 20*20 cm –
dolžine 10 m

9,4

11,28

23,5

15

7,2

10,6

12,72

26,5

20

9,6

11,4

13,68

28,5

25

12

3,6

4,32

9

8

3,84

2

2,4

5

4

1,92

21,6

25,92

54

45

21,6

LETNI PREGLED
štedilnik na trda goriva (KN do 35 kW
brez medija za prenos toplote)
peč za centralno kurjavo do 35 KW z
medijem za prenos toplote
peč za centralno kurjavo od 36 kW do 50
kW, z medijem za prenos toplote

4

4,8

10

9

4,32

4,4

5,28

11

10

4,80

5,2

6,24

13

12

5,76

MERITVE EMISIJE DIMNIH PLINOV
tekoča in plinasta goriva, enostopenjski gorilnik

34,4

41,28

85

60

29,14

tekoča in plinasta goriva, dvostopenjski gorilnik

48

57,6

120

80

38,4

OBRAČUN STORITEV PO ČASU IN STROŠKA PREVOZA
cena 1 ure dimnikarske službe

24

28,8
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Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodovodov v upravljanju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2009

UV dezinfekcija pitne vode učinkovita
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj so v skladu s pravilnikom o pitni vodi, ki
določa, da mora upravljavec najmanj enkrat na leto obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora, pripravili poročilo.
Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) Kranj
opravlja pomoč pri izvajanju notranjega nadzora na vodovodih, ki so v upravljanju občine
Gorenja vas - Poljane, zato nas je upravljavec
pooblastil za izdelavo zgoraj omenjenega
poročila.
Vodovodi v upravljanju občine Gorenja
vas - Poljane so naslednji: vodovod Čabrače,
vodovod Četena Ravan, vodovod Delnice–
Podpreval, vodovod Fužine, vodovod Hotavlje,
vodovod Javorje, vodovod Kopačnica (spo-

daj), vodovod Kopačnica (zgoraj), vodovod
Leskovica–Studor–Debeni–Srednje Brdo,
vodovod Lom–Zakobiljek, vodovod Lučine,
vodovod Malenski Vrh–Jazbine, vodovod
Podjelovo Brdo, vodovod Podvrh, vodovod
Poljane, vodovod Prelesje, vodovod Robidnica–
Laze–Lajše–Krnice, vodovod Rupe, vodovod
Smoldno, vodovod Sovodenj, vodovod Stara
Oselica–Slajka, vodovod Trebija–Todraž,
vodovod Volaka, vodovod Volča in vodovod
Zarobar–Hlavče Njive.

Število odvzetih in število neskladnih vzorcev pitne vode v letu 2009

vodovod
Čabrače
Četena Ravan
Delnice–Podpreval
Fužine
Hotavlje
Javorje
Kopačnica (spo. del)
Kopačnica (zgor.
del)
Leskovica–Studor–
Debeni–Sr. Brdo
Lom–Zakobiljek

mikrobiološke preiskave
neskladni
število
vzorci
neskladni vzorci
odvzetih
zaradi
(vzrok)
vzorcev
Escheric
hiae coli
4
0
0
3
1 (Ec, KB)
1
4
0
0
3
0
0
5
2 (Ec, KB)
2
5
1 (KB)
0
4
0
0

fizikalno-kemijske analize
število
odvzetih
vzorcev

neskladni
vzorci (vzrok)

2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0

4

2 (Ec, KB)

2

2

0

8

0

0

3

0

5

0

2

0

2

3

0

1

2

0

3
4
16
4

1 (KB)
2 (Ec, KB) na obeh
virih pred dez.
1 (KB) omr.
1 (Ec, KB)
1 (KB)
0
1 (Ec, KB)
4 (KB, ENT, ŠM)
1 (Ec, KB)

0
1
0
1

2
2
3
1

0
0
0
0

4

0

0

3

0

3

2 (KB)

0

2

Smoldno

4

1 (Ec, KB)

1

2

Sovodenj
Stara Oselica–
Slajka
Trebija–Todraž

7

3 (Ec, KB)

3

2

0
1 (pH 6,26 –
mejna vrednost
od 6,5 do 9,5)
0

3

0

0

2

0

3

4

0

0

2

0
1 (pH 6,43 –
mejna vrednost
od 6,5 do 9,5)

Lučine
Malenski VrhJazbine
Podjelovo Brdo
Podvrh
Poljane
Prelesje
Robidnica–Laze–
Lajše–Krnice
Rupe

6
3

Volaka

3

2 (Ec, KB)
1 (Ec, KB)
0

Volča

3

2 (Ec, KB)

2

2

7

1 (Ec, KB)

1

3

0

3

1 (Ec, KB)
1 (KB)

1

2

0

Zarobar–
Hlavče Njive
Zapreval

17

Legenda:
Ec – Escherichia coli bakterije v številu mikroorganizmov v 100 ml vode (mejna vrednost je 0/100 ml),
KB – koliformne bakterije v številu mikroorganizmov v 100 ml vode (mejna vrednost je 0/100 ml),
En – Enterococcus sppecies bakterije v številu mikroorganizmov v 100 ml vode (mejna vrednost je 0/100 ml),
ŠM – število mikroorganizmov pri 37 stopinj C v 1 ml (mejna vrednost je manj kot 100/ ml).
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V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih vodovodih vzpostavljen notranji nadzor.
Odgovorne osebe na posameznem vodovodu
vzpostavljajo nadzor po sistemu dobre higienske prakse. V sklopu notranjega nadzora je
tudi redni odvzem vzorcev za mikrobiološke
preiskave in fizikalno-kemijske analize, katerih
obseg je določen v okviru letnega plana.

Ugotovitve

Vsi odvzeti vzorci pitne vode za mikro
biološka preizkušanja iz vodovodov Čabrače,
Delnice–Podpreval, Fužine, Kopačnica (spodnji
del), Fužine, Leskovica–Studor–Debeni–Sr.
Brdo, Podjelovo Brdo, Robidnica–Laze–Lajše–
Krnice, Volaka in Stara Oselica–Slajka so bili
v letu 2009 skladni z zahtevami pravilnika o
pitni vodi.
Trije vzorci pitne vode za mikrobiološka
preskušanja iz vodovoda Sovodenj, odvzeti na
vseh treh virih vodovoda pred UV dezinfekcijo,
so bili neskladni, zaradi prisotnosti bakterij
Escherichia coli in koliformnih bakterij. Štirje
odvzeti vzorci pitne vode iz omrežja vodovoda (po UV dezinfekciji) pa so bili skladni
z zahtevami pravilnika o pitni vodi, kar kaže
na to, da je bila UV dezinfekcija pitne vode
učinkovita.
Na vodovodu Trebija–Todraž je bil v
letu 2009 neskladen en vzorec pitne vode za
mikrobiološko preiskavo, odvzet na omrežju
vodovoda, zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli in koliformnih bakterij. Predlagamo,
da se na vodovodu zagotovi na vseh izlivkah
stalna koncentracija prostega preostalega klora
od 0,2 do 0,4 mg Cl2 / l.
Po en vzorec pitne vode za mikrobiološka
preskušanja je bil neskladen na vodovodih Javorje, Lom–Zakobiljek in Lučine (dva vzorca
pa na vodovodu Rupe ).V neskladnih vzorcih
so bile izolirane koliformne bakterije.
Po en vzorec pitne vode za mikrobiološka
preskušanja je bil neskladen na vodovodih
Četena Ravan, Lom–Zakobiljek, Podvrh,
Prelesje, Smoldno in Zarobar–Hlavčje Njive.
V neskladnih vzorcih so bile izolirane bakterije fekalnega izvora (Escherichia coli). Te
bakterije predstavljajo potencialno tveganje za
zdravje ljudi.
V pitni vodi iz vodovodov Hotavlje,
Kopačnica (zgornji del), Malenski Vrh–Jazbine,
Poljane, Volča in Zapreval je bilo izolirano
število omenjenih bakterij višje. Ti vzorci so
predstavljali potencialno tveganje za zdravje
ljudi. Predlagamo, da se na teh vodovodih
poiščejo novi kakovostni vodni viri, ali pa
vzpostavi ustrezno stalno tretiranje pitne vode
pred distribucijo v omrežje vodovodov.
Fizikalno kemijska preskušanja so pokazala,
da ima voda iz vodovoda Smoldno in vodovoda
Volča prenizko vrednost pH. Po pravilniku o
pitni vodi je pH vrednost omejena med 6,5
in 9,5.
Med posredne vplive nizkega pH pitne vode
štejemo povečanje korozije materialov v stiku

z vodo. Posledica korozije je lahko kontaminacija vode, sprememba okusa in videza ter tudi
poškodbe na materialu. Mejna vrednost za pH
ne temelji na podatkih o nevarnostih za zdravje
ljudi, pač pa na osnovi vpliva pH na materiale v
stiku z vodo, zato je potrebno pri novogradnjah
ali rekonstrukcijah vgraditi plastične materiale
ali nerjaveče cevi.
V primeru neskladnih vzorcev ter ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodovodnem
sistemu, ZZV Kranj o tem takoj obvesti odgovorno osebo na občini Gorenja vas - Poljane.
Vsa potrebna redna vzdrževalna dela,
pregledovanje in čiščenje okolice, objektov za
zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode ter
dezinfekcijo po čiščenju je potrebno opraviti v
skladu z načeli dobre higienske prakse.
Pripravil:
Matija Suhadolnik, ZZV Kranj

Dedek Jaka in Babica Jerca za boljšo prepoznavnost
Razvojna agencija Sora je v aprilu že organizirala senzorični ocenjevanji sadnih in pekovskih izdelkov, na katerih je bilo možno preveriti
kakovost izdelkov s podeželja.
Izdelki, ki na teh ocenjevanjih dosegajo visoke
ocene, zadostujejo enemu od pogojev za vključitev
v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca –
Naravni izdelki iz škofjeloških hribov. Vključitev bo
možna po objavi javnega povabila za vključitev
novih ponudnikov in novih izdelkov v omenjeni
blagovni znamki v začetku maja.
Ponudniki iz območja UE Škofja Loka, ki
izpoljujejo splošne pogoje za vključitev in dosegajo kakovost, lahko vključijo v znamki svoje
izdelke znotraj izdelčnih spletov: izdelki iz moke,
izdelki iz mleka, sveže sadje in izdelki iz sadja,
zelenjava in izdelki iz zelenjave, zelišča in čaji,

jajca, volna in izdelki iz volne, klekljani izdelki
ter alkoholne pijače, med, mesni izdelki, izdelki
iz lesa, izdelki iz vrbovega protja, leskovih šib,
brezovih vej in slame in drugi izdelki domače in
umetnostne obrti.
Z vključitvijo v blagovni znamki si ponudniki
zagotovijo lažji nastop na trgu, boljšo prepoznavnost, z uporabo logotipa in embalaže blagovnih znamk pa učinkovitejšo promocijo in trženje
svojih izdelkov ter hkrati koristijo svetovanja in
izobraževanja.
Dodatne informacije o javnem povabilu in
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe
blagovne znamke so na voljo na tel. št. 04/50-60225, e-naslovu: kristina.miklavcic@ra-sora.si ali
osebno na Razvojni agenciji Sora, Spodnji trg 2,
Škofja Loka.
L. R.

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 26/2010) in Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih čistilnih naprav v občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 121/2003) objavljamo

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2010
Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2010 namenjala nepovratna finančna sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE
na območju občine Gorenja vas - Poljane. Nepovratna sredstva se dodeljuje samo za gradnjo malih čistilnih naprav na območjih,
na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema.
1. Upravičenci:
Subvencija se dodeli lastniku (fizični osebi) stanovanjskih objektov, in še
posebej v primeru povezovanja več stanovanjskih stavb pri gradnji skupnih
malih čistilnih naprav na območjih.
2. Višina razpisanih sredstev:
Za namen nepovratnega subvencioniranja za izgradnjo malih čistilnih naprav
je v proračunu občine Gorenja vas - Poljane zagotovljenih 3.800 evrov.
Višina subvencije se dodeli glede na kapaciteto novozgrajene male
komunalne čistilne naprave, in sicer največ v višini 145,85 evra (35.000
tolarjev) na PE, vendar ne več, kot je v proračunu občine Gorenja vas Poljane zagotovljenih sredstev.
3. Za subvencijo je mogoče zaprositi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• mala komunalna čistilna naprava je na območju, kjer se do konca leta 2015
ne načrtuje izgradnja javne kanalizacije;
• mala komunalna čistilna naprava mora biti zgrajena v skladu s tehničnimi
standardi in mora po učinkovitosti ustrezati zahtevam Uredbe o emisiji snovi
pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list
RS, št. 98/07);
• na osnovi ustreznega upravnega dovoljenja za poseg v prostor mora biti
opravljen tehnični prevzem;
• lastnik mora na svoje stroške zagotavljati obratovanje male komunalne
čistilne naprave v skladu s predpisi (redno čiščenje in vzdrževalna dela);
• zagotovljen mora biti nadzor nad delovanjem male komunalne čistilne
naprave, in sicer letni monitoring odpadnih vod s sklenitvijo pogodbe s
pooblaščeno organizacijo ali izdelava ocene obratovanja male komunalne
čistilne naprave;
• iztok prečiščene vode mora biti izveden na ustrezen način, ki najmanj
obremenjuje okolje, po možnosti je recipient hudourniški vodotok z ustreznim
pretokom.
4. Vlogi je treba priložiti:
• ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor za malo čistilno napravo,
• osnovne tehnične in lokacijske podatke o mali čistilni napravi,

• podatke o lastniku in upravljavcu male čistilne naprave,
• zapisnik o izvedenem tehničnem prevzemu male čistilne naprave, ki ga
opravita izvajalec čiščenja male čistilne naprave in predstavnik občine
(režijski obrat),
• dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
• poročilo o obratovalnem monitoringu ali ocena obratovanja male komunalne
čistilne naprave velikosti do 50 PE.
5. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 30. junija 2010.
8. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 30. junija 2010
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
prednji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – MKČN 2010«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
9. Postopek obravnavanja vlog:
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo imenuje
župan občine Gorenja vas - Poljane.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih
pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Sredstva se bodo delila po
vrstnem redu prispetja vlog, in sicer do porabe vseh sredstev.
Vlagatelji bodo v 30 dneh po končanem razpisu obveščeni o izidu razpisa.
Sklep o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne
naprave v letu 2010 izda župan občine Gorenja vas - Poljane.
10. Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Kristini Knific na sedežu
občine Gorenja vas - Poljane ali na tel. št. 04/51-83-122.
Župan
Milan Čadež
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Brezmejna doživetja kulturne dediščine

Strokovna ekskurzija po Gorenjskem je
V okviru projekta Brezmejna doživetja kulturne dediščine smo izvedli strokovno
ekskurzijo, katere namen je bil ogled pilotnih projektov in dobrih praks urejanja
objektov kulturne dediščine v sodelujočih občinah na Gorenjskem. Vsaka od
občin partneric v projektu bo namreč s pridobljenimi sredstvi in po smernicah
Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvedla dela (prenovo, ureditev) na eni
od lokacij kulturne dediščine v občinski lasti.

Utrinek s srečanja
Med ekskurzijo smo želeli navezati in poglobiti stike s partnerji iz avstrijske Koroške
za dobro izvedbo skupnih projektnih aktivnosti
in kot možnost oblikovanja novih skupnih
projektnih predlogov in aktivnosti za nadaljnje
sodelovanje. Ekskurzije se je udeležilo devet
predstavnikov avstrijske Koroške, in sicer

predstavniki koroške deželne vlade, njihovega
državnega urada za varstvo kulturne dediščine,
nekaj strokovnjakov s tega področja ter lastnikov
objektov nepremične kulturne dediščine.
Z različnimi strokovnjaki s področja varovanja nepremične kulturne dediščine, predstavniki
občin, regionalne razvojne agencije za Gorenjsko

in gosti iz avstrijske Koroške smo si najprej
ogledali informativno točko, ki deluje na Zavodu
za varstvo kulturne dediščine v Kranju.
V nadaljevanju nam je Marjeta Šifrar z
občine Gorenja vas - Poljane predstavila
vojaško- zgodovinsko gradbeno dediščino
iz obdobja pred drugo svetovno vojno, t. i.
»Rupnikovo linijo«. Gre za sistem utrdb, ki ga
je Kraljevina Jugoslavija gradila kot obrambno
črto na zahodu, ob meji z Italijo. V občini Gorenja vas - Poljane je nekaj velikih bunkerjev z
nadzemnim delom in obsežnim podzemnim
sistemom prostorov in hodnikov. Veliko bunkerjev je ob pričetku 2. svetovne vojne ostalo
nedokončanih, kot taki pa so še vedno zanimivi,
saj lahko v njih vidimo način tedanje gradnje. V
okviru projekta želi občina pripraviti koncept,
kako bunkerje pokazati javnosti, hkrati pa
zagotoviti varnost za obiskovalce.
V Tržiču smo naredili krožni sprehod skozi
trško jedro. Ogledali smo si stavbo Balos 4,
katere fasada bo obnovljena v okviru projekta.
Sprehodili smo se skozi ozke ulice tega sprva
fužinarskega, potem pa predvsem obrtnega
kraja. Skozi staro trško jedro nas je popeljala
lokalna turistična vodička. Ogledali smo si še
rojstno hišo tržiškega pesnika Vojteha Kurnika,
zanimivo obrtniško leseno stavbo s skodlano
streho. V hiši je na ogled muzejska zbirka s
predmeti, ki prikazujejo način življenja in bivalno kulturo v 19. stoletju. Ogled smo zaključili
v kulturnem centru, ki je bil obnovljen v okviru
projekta Sejem bil je živ in predstavlja nov hram
za kulturne dejavnosti tržiških občanov.

LTO Blegoš

Uresničeni zastavljeni cilji projekta Leader
Marca se je zaključil zelo uspešen projekt Leader, Živahna doživetja Škofjeloškega
pogorja, ki ga je v okviru LAS loškega pogorja izvajal LTO Blegoš v sodelovanju
z Ljudsko univerzo Škofja Loka.
Izvedenih je bilo 93 ur izobraževanj za
organizatorje in potencialne organizatorje ter
nastopajoče. Izpeljana je bila izmenjava dobrih
praks z ekskurzijo v Laško. Vsa izobraževanja
in delavnice so bile zelo dobro obiskane, veliko
udeležencev pa je bilo tudi iz naše občine.
Na spletni podstrani projekta Leader, ki jo
boste našli na www.lto-blegos, si bo mogoče
ogledati analizo prireditev na Škofjeloškem
in priročnik Kako organizirati prireditev? z
osnovnimi podatki za organizacijo prireditve.
Analiza prireditev na Škofjeloškem in priročnik
bosta na voljo tudi v knjižni obliki na sedežu
LTO Blegoš v Škofji Loki, kjer so ju tudi pripravili. Izdanih bo 50 priročnikov in 30 analiz.
Na omenjeni spletni podstrani pa bo mogoče
najti tudi vse podrobnosti o omenjenem projektu.
Občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka,
ki sta sodelovali pri projektu, pa bosta dobili

8

na vseh Turističnoinformacijskih centrih na
Škofjeloškem in širše po Sloveniji, po želji pa
vam ga pošljejo tudi na dom. Več informacij
je na voljo na LTO Blegoš, Škofja Loka ali na
spletni strani www.lto-blegos.si.

vsaka svoj oder s streho, ki si ga bodo lahko
organizatorji prireditev sposojali brezplačno.
Poleg tega bodo društva dobila tudi dostop do
spletne strani in tako sama
dodajala datume svojih prireditev.
Pred kratkim je izšel tudi
Pomladno-poletni koledar
prireditev za Škofjeloško
območje, v katerem so
zbrane zabavne, športne in
kulturno-etnološke prireditve, ki se bodo odvijale do
30. septembra 2010. Skupno
je predstavljenih 161 prire
ditev, kar nekaj tudi iz naše
občine.
Domačinom ter obiskovalcem je koledar prireditev brezplačno na voljo Naslovnica koledarja prireditev

Lidija Razložnik

poglobila partnerske stike
V Mošnjah so nas sprejeli prijazni domačini,
ponosni na svoj kraj in pripravljeni deliti z
nami vso pestrost dogajanja, ki jim jo je zapustila zgodovina njihovega kraja. Ogledali
smo si lokalno muzejsko zbirko, predstavili
so nam načrte, ki jih imajo za ureditev kraja,
arheološkega najdišča ter lokacijo informativne
točke za arheološko najdišče iz rimske dobe –
villo rustico. Sprehodili smo se skozi kraj po
načrtovani arheološki poti in si ogledali ostanke
vile rustice, edinstvene arheološke najdbe na
Gorenjskem. Kot je povedala arheologinja
Judita Lux s kranjske enote Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, ki je vodila izkopavanja,
so najdbe presegle vsa pričakovanja, saj so
izkopali dobro ohranjene temelje podeželske
vile, tako imenovane ville rustice, ob tem pa
še več kot šest tisoč različnih kosov orodja,
nakita, novcev, keramike in drugih izkopanin,
ki datirajo v čas od 1. do 4. stoletja.
Ogledali smo si še mestno jedro v Radovljici. Srednjeveško obzidje z obrambnim jarkom
zaokroža edinstvene primere srednjeveške arhitekture v Sloveniji, med njimi tudi obnovljeno
radovljiško graščino.
Na Bled nas je s svojim širokim poznavanjem tako zgodovine kot sedanjega dogajanja v
občini popeljal tamkajšnji župan Janez Fajfar.
Ogledali smo si najstarejšo blejsko vilo, vilo
Zoro, zgrajeno leta 1853 v neogotskem slogu.
Njen prvi lastnik je bil Karl Rittmayer, danes
pa je občinska stavba tudi predmet prenove v
okviru projekta. Vilo obdaja park, ki ga je uredil

Informacijska pisarna
o nepremičninah
kulturne dediščine
Lastniki in ostali zainteresirani lahko po
novem informacije o nepremičninah kulturne
dediščine (hišah, domačijah, gradovih, kapelicah, cerkvah) dobijo v informacijski pisarni.
Tam bodo dobili podatke in svetovanje o posameznih objektih, o njihovem statusu (objekti in
področja, vpisani v register kulturne dediščine),
o postopkih pridobivanja kulturnovarstvenih
pogojev in soglasij za posege na dediščini,
o vzdrževanju in prenovi dediščine, uporabi
različnih materialov, o dobrih projektantih in
obrtnikih, o primerih dobre prakse na področju
varstva dediščine, o trženju dediščine in pridobivanju sredstev na raznih razpisih. Pisarna
deluje v okviru projekta CULTH:EX CARGOR, ki je sofinanciran s sredstvi Evropske
unije, v prostorih Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, Tomšičeva 7, Kranj. Uradne ure so
ob ponedeljkih od 9. do 12. ure in ob sredah
od 9. do 12. ure ter od 14. do 16. ure. Druge
dni deluje po dogovoru – lahko tudi popoldne.
Vsak sestanek pa je treba vnaprej najaviti na
telefonsko številko 04/28-07-332 ali na naslov
tjasa.rotar@zvkds.si.
T. D.

dunajski vrtni arhitekt Svensson. Vila Zora je
ena od blejskih vil, ki so si jih predvsem v 2.
polovici 19. stoletja in v začetku 20. stoletja
ob jezeru postavljali predstavniki višjega sloja
in uživali v čudovitih pogledih na jezero. Vile
so načrtovali arhitekti iz celotne Habsburške
monarhije, od domačih arhitektov sta bila to
Jože Plečnik in Ivan Vurnik. Vile so bile grajene
v historističnem ali secesijskem slogu.
Celodnevno ekskurzijo smo zaključili na
Blejskem gradu. Med celodnevnim druženjem
in spoznavanjem se je pokazala pomembnost
partnerskega čezmejnega sodelovanja v okviru
projekta evropskega teritorialnega sodelovanja
in dela na področju kulturne dediščine.
Franja Gabrovšek Schmidt, Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC,
Poslovno podporni center, d. o. o., Kranj

Prireditve vpisujte v koledar
Društva in drugi organizatorji vse leto
pripravljajo različne vrste prireditev, ki zelo
popestrijo dogajanje v naši občini. Vse
pogosteje pa se dogaja, da se datumi prireditev
prekrivajo, kar zmanjšuje obisk posamezne
prireditve ter zadovoljstvo obiskovalcev in
organizatorjev.
Na uvodni spletni strani občine je na desni
strani objavljen koledar prireditev, v katerega
lahko vsak organizator vpiše datum in kratek
opis prireditve. Vsak vpis mora potrditi še
pristojni občinski delavec. Vpisi morajo
biti pravočasni, pomembno pa je tudi, da
organizatorji pred izbiro datuma prireditve
preverijo, če je želeni datum še prost.
Zaradi preglednosti, uspešne izvedbe in
zadovoljnih obiskovalcev ter organizatorjev
prosimo, da načrtovane prireditve ažurno
vpisujete v koledar prireditev.
Marjeta Šifrar, višja svetovalka za področje turizma
in razvojnih projektov

KAM APRILA IN MAJA?
• 16. april ob 18. uri: Delavnica za spretne prste – Pomladna svežina. Delavnica za otroke
od 4. do 10. leta starosti v knjižnici Sovodenj. Vodi Tatjana Šifrar.
• 19. april ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Pomlad prihaja v deželo. Delavnica za
otroke od 4. do 10. leta starosti v knjižnici Gorenja vas. Vodi Saša Bogataj Ambrožič.
• 20. april ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Pomlad prihaja v deželo. Delavnica za
otroke od 4. do 10. leta starosti v knjižnici Poljane. Vodi Saša Bogataj Ambrožič.
• 21. april ob 18. uri: Predavanje EM tehnologija bioloških odpadkov, v OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas, organizator KORK Gorenja vas.
• 25. april ob 8.30 uri: Pohod na Javorč, ki poteka v sklopu Hotaveljske grče. Zbirno mesto
pred bloki v Gorenji vasi. Organizira ŠDMH.
• 25. april ob 11. uri: Tradicionalno srečanje starejših krajanov, v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas, organizator KORK Gorenja vas.
• 25. april ob 14. uri: Pohod treh generacij z zbirnim mestom pred zadružnim domom na
Sovodnju. Na poti ob Podosojnščici in ob nekdanji Rapalski meji sledijo igrani utrinki kontrabanta
in razlaga ter ob mejniku 36/I pri Novi Oselici srečanje s kontrabantarico Mico. Organizira TD
Sovodenj in PŠ Sovodenj. Dodatne informacije Irena Kalan (041/822-400).
• Maj: Začetek 8. občinske floorball poletne lige. Več na www.sdmh.si
• 1. maj ob 9.30 uri: Slajkatlon – Hotaveljski izziv. Prijave trojk se zbirajo v Gostilni Lipan.
Prijava je možna do 25. aprila. Več informacij na www.sdmh.si.
• 1. maj: Individualni pohodi in druženje na Ermanovcu, organizator PD Sovodenj.
• 4. maj ob 17. uri: Zaključek ur pravljic v Gorenji vasi, Poljanah in na Sovodnju s čarodejem
Gregom bo potekal v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Vodi Grega Sulejmanovič.
• 8. maj: Predavanje Marije Jamnik o zeliščih, organizator KORK Gorenja vas.
• 9. maj: 34. spominski in rekreativni pohod na Blegoš. Cesta od Črnega kala do koče bo
zaprta. Vpisno mesto bo pri koči na Blegošu, kjer bo ob 11. uri priložnostna svečanost s krajšim
kulturnim programom in podelitev priznanj pohodnikom za 20., 25. in 30. pohod. Vpisovanje in
potrjevanje izkaznic bo od 8. do 16. ure na vpisnem mestu pri koči.
• 15. maj ob 9. uri: Pohod na Slajko v okviru Dneva druženja in gibanja treh generacij 2010.
Vpis in start pred OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, organizator OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
• 16. maj: Semanji dan v Novi Oselici: ob 12. uri start 6. pohoda ob rapalski meji, ob 15. uri
Srečanje Janezov. Organizator TD Sovodenj.
• 23. maj: Čistilna akcija na Blegošu. Organizira PD Gorenja vas. Dodatne informacije Drago
Trček (031/364-859).
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Očistimo Slovenijo

Skupaj smo smetili, skupaj pospravimo
Kje bomo čistili in koga poklicati?
Društvo/enota
(lokacija čiščenja)
PD Sovodenj
PGD Sovodenj
KS Sovodenj

Pomagaj polepšati Slovenijo in se pridruži
vseslovenski prostovoljni čistilni akciji. Skupaj
nam bo uspelo. To je le eden od sloganov, ki
se pojavljajo zadnje mesece v medijih in nas
spodbujajo, da se udeležimo akcije in tako
napravimo nekaj koristnega za naš planet in
zase. Sami namreč odločamo o tem, v kakšnem
okolju bomo živeli, kakšen zrak bomo dihali,
kakšno vodo bomo pili.
Zato se jutri pridružite čistilni akciji čiščenja
divjih odlagališč in naravnega okolja »Očistimo
Slovenijo v enem dnevu«, ki bo potekala tudi v
naši občini. Na zbirno mesto pridite ob 8.30 uri.
Bodite primerno obuti in oblečeni. V tabeli so
navedeni tudi lokalni vodje akcije. Pridite, saj
smo za odpadke odgovorni vsi!
Lidija Razložnik

PGD Gorenja vas
(pomoč ostalim društvom)
TD Gorenja vas (G. vas–Žirovski vrh
in G. vas–H. Njive)
JD Gorenja vas (G. vas–Žirovski vrh
in G. vas–H. Njive)
ŠD Sv. Urban
(D. Dobrava, G. Dobrava, Bačne)
PD Gorenja vas (Leskovica–Ograde)

lokalni vodja

zbirno mesto

KS Sovodenj
Lovro Telban,
sporočite g. Bajtu (031/514-272)
Boštjan Peternelj,
sporočite g. Bajtu (031/514-272)
Stanko Bajt (031/514-272)
KS Gorenja vas

parkirišče pri KS

Boštjan Reberšek (031/370-049)
Matjaž Šifrar (041/412-271)

vaško jedro
Gorenja vas

Branko Mur (041/524-911)
Olga Andreuzzi in Mitja Čadež

Dolenja Dobrava 14
in Todraž 1

Drago Trček (031/364-859)

Ograde

KS Trebija
PGD Trebija (Fužine, Trebija, Podgora)

Tomaž Jereb (041/992-445)

pred gasilskim
domom

KS Javorje
Gašper Dolenc

Stari vrh - Grebljica
(parkirišče)

Gorazd Podrekar (041/330-018)

Poljane pri pošti

TD Stari vrh (območje Starega vrha)
SK Poljane (smučišče Stari vrh)

KS Lučine
Moto klub Buhc (Lučine, Goli Vrh)

Viktor Oblak (041/534-888)

Goli vrh 2

KS Poljane
ŠD Poljane (območje Poljan)

Gašper Debeljak

TD Poljane
(Poljane, Predmost; Hotovlja)

Krek (031/732-019)

LD Poljane

Poljane
pri spomeniku

Tone Marc 041/414-532

Seznanitev

Slovenska vojska v naši občini
Letošnje leto je na območju Gorenjske
vpisanih v vojaško evidenco več kot 1100 fantov, ki so ali pa bodo v letošnjem letu dopolnili
18 let. V občini Gorenja vas - Poljane je takih
fantov 45. Pretekla leta je Uprava za obrambo
Kranj seznanitve organizirala za Poljansko in
tudi Selško dolino v prostorih ŠC v Škofji Loki,
letos pa so jo približali fantom na območje domovanja. Župan Milan Čadež je pobudo podprl
in odstopil dvorano v objektu sedeža občine.
Odziv na povabilo je bil dober in večina fantov, rojenih leta 1992, se je seznanitve udeležila.
Gre za generacijo fantov, ki so bili rojeni kmalu
po dogodkih, ki so se še posebno globoko
zarezali v zgodovino komaj rojene Republike
Slovenije. Zato je bil spomin na plebiscit, osamosvojitev in na čas osamosvojitvene vojne
rdeča nit uvodnega dela seznanitve. V uvodu
je fante nagovoril župan, ki je med drugim
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poudaril pomen obrambe naše domovine in
domoljubja.
V drugem delu seznanitve pa so fantje bliže
spoznali Slovensko vojsko in še posebej vse
možnosti morebitnega sodelovanja z njo. Predstavljen jim je bil zanimiv in dinamičen poklic
vojaka kot ena od možnih kariernih
poti za posameznika. Predstavljena jim
je bila zelo zanimiva oblika spoznavanja slovenske vojske v mirnodobnem
času, prostovoljno služenje vojaškega
roka, možnost kandidiranja za pridobitev štipendije na srednješolskem in
visokošolskem nivoju ter tudi možnost
delovanja v pogodbeni rezervi.
Na parkirišču pred občino so pripadniki 18. bataljona za radiološko,
kemično in biološko obrambo pripravili
prikaz osnovne opreme in oborožitve

slovenskega vojaka. S seboj so pripeljali tudi
specialno vozilo, namenjeno za izvidniške naloge na kontaminiranih območjih, imenovano
kobra. Vsekakor je bila zanimiva predstavitev
za fante nekaj povsem novega in interes po
novih znanjih je bil velik. Vojaški obvezniki so
bili skozi celotno seznanitev zelo pozorni, saj
je bil za večino to prvi neposredni stik s slovensko vojsko. Tako so fantje iz občine Gorenja
vas - Poljane v dveh dneh slišali zanimive in
tudi koristne informacije o slovenski vojski,
predstavljene na nekoliko drugačen način, in
to so z zadovoljstvom sprejeli.
Simon Krejan, podpolkovnik

Foto: Simon Krejan

Prvi slovenski naborniki so služili vojaški rok že davnega 1991 leta, obvezno
služenje vojaškega roka pa je veljalo do leta 2003. Po tem obdobju se po določilih
zakona o vojaški dolžnosti ne glede na opustitev izvajanja določenih sestavin
vojaške dolžnosti v miru vodi vojaška evidenca. Tako na Gorenjskem pristojni
organ, uprava za obrambo Kranj, vsako leto vse vojaške obveznike – fante, stare
18 let – povabi na seznanitev z vojaško dolžnostjo.

Čmrlji

Konec marca, takoj ko se je stalil sneg in so zacvetele spomladanske cvetice, smo
lahko opazili prve čmrlje. To so bile samo matice. Toplota jih je predramila iz zimske
otrplosti in po nekaj dneh krepčanja z medičino in cvetnim prahom je bila njihova
glavna skrb poiskati primerno mesto za gnezdenje. Tega čedalje teže najdejo.
Čmrlji so bližnji sorodniki medonosne
čebele in tudi njihovo družino sestavljajo
matica, delavke in troti. Je pa čmrlja družina
veliko manjša. V njej je le nekaj deset do nekaj
sto delavk in obstaja le nekaj mesecev. Zimo
namreč preživijo le mlade matice. Čmrlji so zelo
miroljubni in pičijo le, če si to res zaslužimo, na
primer, če jih po nesreči stisnemo. Bojazni, da
nas bi pičil čmrlj, ki je priletel v hišo, ni.

Troti prenočujejo na cvetovih

Pomladi matica v rovu pod zemljo ali v
mahu na površini travnika sama pripravi maj
hno gnezdo, v njem pa lonček za med in lonček,
v katerega odloži jajčeca. Iz njih se izležejo
ličinke, ki pa jih mora zaradi nizkih temperatur
ogrevati. V tem so čmrlji pravi mojstri. Matica
lahko sama vzdržuje temperaturo gnezda 20
stopinj Celzija nad temperaturo okolja. Sposobnost ogrevanja jim zelo koristi tudi pri letanju v
mrazu. Videli so jih letati celo pri temperaturi
pod lediščem, med tem ko čebela potrebuje vsaj
deset stopinj Celzija.
V nekaj dneh se ličinke zabubijo in kmalu se
iz njih razvijejo prve delavke in matica postopoma lahko preneha letati na pašo. Delavk je

čedalje več in pozno poleti se razvijejo troti in
nove matice. Troti že po nekaj dneh zapustijo
družino in naslednjih nekaj tednov preživijo na
prostem. Podnevi iščejo matice, prenočujejo
pa na cvetovih. Matice se po parjenju vrnejo
domov, se dobro najedo in se tako pripravijo
na zimo, ki jo otrple preživijo v tleh.

Oprašijo marsikaj, kar čebele izpustijo

Čmrlji so izvrstni opraševalci, zato ne
preseneča, da jih v nekaterih državah množično
gojijo. Uvažajo jih tudi slovenski pridelovalci
zelenjave. Zakaj ne uporabljajo kar čebel? Čmrlji
imajo določene posebnosti, zaradi katerih so nenadomestljivi. Pomladi pridejo do izraza njihove sposobnosti opraševanja v mrazu, vetru in dežju. Tako
so rastline oprašene kljub slabemu vremenu.
So izjemno delavni. V času najdaljšega dne
postanejo dejavni že pred peto uro zjutraj, zadnji
pa se v družino vračajo po 21. uri. Zakaj imajo
potem tako malo medu? Zato, ker ga v nasprotju
s čebelami ne kopičijo za zimo. Potrebujejo le
zaloge za nekaj dni zelo slabega vremena.
V primerjavi s čebelo imajo zelo dolg
jeziček, zato lahko pijejo medičino (in s tem
oprašujejo) tudi na cvetovih, ki imajo medovni-

Foto: Danilo Bevk

Pridni (še bolj) kot čebele

Čmrlji izgledajo nerodni. Če jih opazujemo,
vidimo, da so v resnici zelo spretni in v enakem
času obiščejo več cvetov kot čebele.
ke globoko v cvetnem vratu. Ko obiščejo cvet,
ga pošteno stresejo, zato so odlični opraševalci
paradižnika, pri katerem se cvetni prah sprošča
le ob močnem stresanju. V velikem številu
jih lahko opazimo na stročnicah, kumarah,
jagodičevju, sadnem drevju itn.
Čeprav imajo opraševalci v kmetijstvu
pomembno vlogo, jim ne izkazujemo posebne
hvaležnosti. Na intenzivno obdelanih in pogosto
košenih travnikih, ki so za nameček pokošeni
vsi hkrati, čmrlji čedalje teže najdejo dovolj
hrane. Po cvetenju regrata so travniki brez
cvetja in zanje so le še zelene puščave. Tudi
primernih mest za gnezdenje je čedalje manj,
saj je vedno manj kotičkov, kjer bi bila gnezda
varna pred težkimi stroji. Seveda jih ogroža tudi
uporaba fitofarmacevtskih sredstev.
Zaradi sprememb v okolju ne preseneča,
da je od 35 vrst, ki živijo v Sloveniji, večina
ogroženih. Pomagamo jim lahko tako, da imamo na travnikih in na vrtovih čim več cvetočih
rastlin, na katerih se lahko pasejo. Pripravimo
jim lahko tudi posebne, njim prilagojene panje
ali celo čmrljake, v katere se matice pomladi
lahko naselijo. Čmrlji in ostali opraševalci nam
bodo to zagotovo poplačali z opraševanjem.
Danilo Bevk

Zdravnik svetuje

Klopi ne izbirajo svojih tarč
Klopi z otoplitvijo vremena postajajo čedalje aktivnejši, zato je za vse, ki se
nameravajo cepiti proti klopnemu meningoencefalitisu, zdaj zadnji čas za to.
Klopi so namreč lahko prenašalci povzro
čiteljev vsaj dveh vrst nalezljivih bolezni. To sta
klopni meningoencefalitis in lymska borelioza,
za katero pa zaenkrat še ni cepiva. Klopi so
aktivni od pomladi do pozne jeseni, mirujejo
pa, kadar je temperatura nižja od pet oziroma
sedem stopinj Celzija. Človek je za klopa sicer
le naključni gostitelj, prisesa pa se na tiste dele
kože, ki je najnežnejša – torej na pregibih rok
in nog, pod pazduho, za ušesi in v dimljah. Preden začne sesati, izloči nekaj sline z mešanico
snovi, ki ublaži bolečino in prepreči strjevanje
krvi, zraven pa okuženi klopi vbrizgajo tudi
povzročitelje klopnega meningoencefalitisa in/
ali bakterijo borrelio burgdoferi.
Kot poročajo na portalu eZdravje, potekajo
meje nevarnega območja razširjenosti klopnega
meningoencefalitis v Sloveniji od Jesenic čez
Škofjo Loko, Postojno do Kočevja, proti Litiji, čez Zidani Most, mimo Celja in Šentjurja
proti meji s Hrvaško. Vendar pa v zadnjem času
opažajo okužbe tudi na območjih, ki v preteklosti
niso veljala za posebno okužena. Klop je sicer
pripadnik reda pršic, največ pa jih najdemo do
nadmorske višine 600 metrov, više jih je manj.
Pred odhodom v gozd se je zato dobro zaščititi

z gladkimi, svetlimi oblačili, ki pokrijejo čim večji
del kože (dolge hlače, škornji, pokrivalo) in ki
klopu onemogočajo, da bi se oprijel oblačil. Po odkritih delih kože pa se je priporočljivo namazati s
sredstvi za odganjanje mrčesa. Po prihodu domov
se je najbolje stuširati, oblačila pa oprati. Če pa se
je kakšnemu klopu vendarle uspelo prisesati, ga je
treba s pinceto iz kože čim prej odstraniti.

Cepljenje priporočajo v hladnejših mesecih

Pred meningoencefalitisom se je možno
zaščititi s cepljenjem. Ker so za zadostno
zaščito potrebni trije odmerki – prva dva v
mesecu dni, tretji čez šest do devet mesecev, je
dobro s cepljenjem začeti v hladnejših mesecih,
ko klopi še niso aktivni.
Za vzdrževanje zaščite pa so potrebni
poživitveni odmerki vsakih pet let. Cepljenje
je obvezno za osebe, ki so pri svojem delu ali
terenskih vajah izpostavljene možnosti okužbe,
kot na primer gozdarji in lovci. Za osebe, ki
bivajo na okuženih območjih ali pa nameravajo
na teh območjih bivati krajši čas (počitnice,
izleti v naravo), pa je cepljenje priporočljivo.
Cepljenje je možno pri osebnih zdravnikih za
vse osebe, starejše od enega leta.

Kakšni so znaki obeh bolezni

Na Inštitutu za varovanje zdravja pojasnjujejo,
da je klopni meningoencefalitis virusna bolezen
možganskih ovojnic in centralnega živčnega
sistema, ki običajno poteka v dveh fazah. Prva
faza bolezni se začne od sedem do 14 dni po
vbodu klopa in poteka podobno kot pri gripi (slabo
počutje, bolečine v mišicah, glavobol). Na mestu
vboda klopa pri klopnem meningoencefalitisu
praviloma ni opaznih sprememb na koži. Pri
večini bolnikov sledi po prostem intervalu (en
dan do treh tednov) druga faza bolezni, s povišano
telesno temperaturo, močnim glavobolom in lahko
celo z nezavestjo. Bolezen lahko pusti trajne
posledice, kot so glavobol, zmanjšana delovna
sposobnost, zmanjšana sposobnost koncentracije
in tudi (delna) ohromelost.
Nasprotno je za boreliozo značilna sprememba
na koži na mestu klopovega vboda. To je rdečina,
ki se širi navzven ter postaja v sredini svetla (oblika
kolobarja), zato se je treba čim prej, ko posameznik
opazi spremembo, posvetovati z zdravnikom. Če
je bolezen odkrita v zgodnji fazi, je namreč zdravljenje zelo učinkovito. V naslednjih fazah bolezni,
če ni zdravljena, se lahko pokažejo znaki prizadetosti številnih organov ali organskih sistemov – kože,
živčevja, sklepov, mišic, lahko tudi oči in srca.
Tina Dolenc
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ogledala
PM, ZC
hidravlična olja
NE, ZC
okensko
steklo
KO, ZC
ZC
hladilniki, zmrzovalniki ipd.
okensko steklo – manjše količine PM, ZC
igrače na baterije
ZC
olja in naoljeni predmeti in snovi NE, ZC
Kam s smetmi
insekticidi, herbicidi in njihova
NE, ZC
olje za cvrtje
NE, ZC
embalaža
oljni filtri
NE, ZC
izolacijski material
PM, ZC
olupki citrusov in južnega sadja ***, ZC
izolacijsko, ognjevarno,
PM, ZC
ojačano steklo
ostanki blaga
PM, ZC
Komunalni
odpadki
in
njihova
oddaja
(prepuščanje
IJS)
Komunalni odpadki in njihova oddaja (prepuščanje
IJS)
Komunalni
odpadki
in
njihova
oddaja
(prepuščan
jajčne lupine
***, ZC
ovojna folija (npr. od čokolade) PM,
EO, ZC
odpadek
oddaja
odpadek
oddaja
jogurtovi lončki
PM, EO, ZC papir
odpadek
(kopirni, pisemski, ovojni) oddaja
EO, ZC
akumulatorji
NE,
akumulatorji
NE, ZC
akumulatorji
NE,
karton in kartonska embalaža
EO, ZC
papirnata
embalaža
EO, ZC
aparati
za osebno
nego (elekt.)
ZC
aparati za osebno nego (elekt.)
ZC
aparati za brisače
osebno (nezamazane)
nego (elekt.)
ZC
papirnate
EO, ZC
kasete (avdio
in video)
PM, ZC
avto
NE,
avto loščilo
NE, ZC
avto loščilo
NE,
papirnate
vrečke
EO, ZC
kavniloščilo
filtri in usedlina
***, ZC
ZC
avtomobilske
NE,
avtomobilske gume
NE, ZC
avtomobilske
gume in koksa
NE,
pepel
lesa, premoga
***, ZC
ZC
kemična čistilagume
in kemikalije
NE, ZC
ZC
avtomobilsko
steklo
KO,
ZC
avtomobilsko steklo
KO, ZC
avtomobilsko
steklo
KO,
ZC
pisemske ovojnice
EO, ZC
kemični svinčniki, ravnila ipd.
PM, ZC
avtomob.
steklo
–
manjše
količine
PM,
ZC
avtomob.
avtomob.
steklo
–
manjše
količine
PM,
ZC
avtomob. steklo
steklo –– manjše
manjše količine
količine PM,
PM, ZC
ZC
plastenke
pijač,
živil,
čistil
in
keramična posoda in okrasna
PM, EO, ZC
PM, ZC
bakrene
cevi
ZC
bakrene
cevi
ZC
bakrene
cevi
ZC
pralnih
sredstev
(prazne
in
čiste)
keramika
bakrene cevi
ZC
barvano
steklo (steklenice, kozarci) EO,
barvano steklo
steklo (steklenice,
(steklenice, kozarci)
kozarci) EO,
EO, ZC
ZC
barvano steklo
EO, ZC
plastična
folija(steklenice, kozarci) PM,
EO, ZC
barvano
kisline (ostanek)
NE, ZC
ZC
barve
in
laki
NE,
ZC
barve
in
laki
NE,
ZC
barve
in
laki
NE,
ZC
plastične
igrače
PM,
ZC
barve in laki
NE, ZC
knjige
EO, ZC
barvni
filmi
in
fotografije
PM,
ZC
barvni
filmi
in
fotografije
PM,
ZC
barvni filmi
in fotografije
PM, EO,
ZC ZC
vrečke
nakupovalne
barvni filmi in fotografije
PM, ZC
konzerve, posode, folije – embalaža PM, EO, ZC plastične
baterije
NE,
ZC
baterije
NE,
ZC
baterije
NE,
ZC
plastične
škatlice
zdravil
(prazne)
PM,
EO,
ZC
baterije
NE, ZC
kosti
PM, ZC
bela
(pokositrena)
pločevina
PM,
EO,
ZC
bela
(pokositrena)
pločevina
PM,
EO,
ZC
bela
(pokositrena)
pločevina
PM,
EO,
ZC
plastični avto deli
KO, ZC
bela (pokositrena) pločevina
PM, EO, ZC kovina
ZC
bencin
(ostanek)
NE,
ZC
bencin
(ostanek)
NE,
ZC
bencin
(ostanek)
NE,
ZC
plastični
gradbeni
in
izolacijski
kovinska posoda
ZC
bencin (ostanek)
NE, ZC
PM, ZC
materiali
brošure,
katalogi,
prospekti
EO,
ZC
brošure,
katalogi,
prospekti
EO,
ZC
brošure,
katalogi,
prospekti
EO,
ZC
kovinski avto deli (brez olja)
ZC
brošure, katalogi, prospekti
EO, ZC
CD, DVDdeli
PM, ZC
CD,
PM,
plastični
lončki za rože (embalažni) PM, EO,
CD, DVD
ZC ZC
kovinski
ZC
CD, DVD
DVD
PM, ZC
ZC
celofan
PM,
ZC
celofan
PM, ZC
celofan
PM,
ZC ZC
plastični
pokrovčki
EO,
kovinski vijaki
ZC
celofan
PM, ZC
centralna
peč
ZC
centralna peč
ZC
centralna
peč vložki, vtičnice, cevi ZC
plastični vijaki,
PM, ZC
kovinsko orodje brez pogona
ZC
centralna peč
ZC
cevi
za
zalivanje
vrta
PM,
ZC
cevi za zalivanje vrta
PM, ZC
cevi
za
zalivanje
vrta
PM,
plastično
pohištvo
KO, ZC
kovinsko pohištvo
ZC
cevi za zalivanje vrta
PM, ZC
cvetje
***,
ZC
cvetje
***, ZC
cvetje
***,
plenice
PM, ZC
kozmetična embalaža
PM, EO, ZC
cvetje
***, ZC
čajne vrečke
***, ZC
ZC
čajne vrečke
***, ZC
čajne
***, ZC
plevelvrečke
kuhinjska
mast (ostanek)
NE,
čajne vrečke
***, ZC
časopisi
EO,
ZC
časopisi
EO, ZC
časopisi
EO, ZC
kurilno olje (ostanek)
NE, ZC
pločevinke pod pritiskom
časopisi
EO, ZC
NE, ZC
(neizpraznjene)
čevlji, copati in druga obuvala
PM, ZC
ZC
čevlji, copati in druga obuvala
PM, ZC
čevlji,
copati in druga obuvala
PM, ZC
lasje
PM,
čevlji, copati in druga obuvala
PM, ZC
čistilni(ostanek)
aparati (električni)
ZC ZC
čistilni aparati (električni)
ZC
pločevinke
polirne
paste za čevlje ZC
čistilni aparati
(električni)
lepila
NE,
PM, EO, ZC
čistilni aparati (električni)
ZC
(prazne
in
čiste)
črnilo
in
kartuše
NE,
ZC
črnilo in kartuše
NE, ZC
črnilo in kartuše
NE, ZC
lepilni trakovi
PM,
črnilo in kartuše
NE, ZC
pločevinke
PM,
deli kolesa
ZC ZC
deli kolesa
ZC
deli kolesa živil in pijač
ZC EO, ZC
les
KO,
deli kolesa
ZC
pluta
in plutovinasti
zamaški
PM,
električna grelna telesa
ZC ZC
električna grelna telesa
ZC
električna
grelna telesa
ZC ZC
listje
***,
električna grelna telesa
ZC
počevinsta
in pločevinaste
ZC
elekt. in elektronska oprema
ZC ZC
elekt. in elektronska oprema
ZC
elekt. in elektronska
oprema
ZC
lužnine/alkalije
NE,
elekt. in elektronska oprema
ZC
pohištvo
KO,
električno
orodje aparati (elekt.) ZC
električno orodje
ZC
električno orodje
ZC ZC
mali
gospodinjski
električno orodje
ZC
pokrovčki
steklenic
PM,
EO, ZC
embalaža zamrznjene
PM, ZC
EO, ZC
embalaža zamrznjene hrane, laminat PM, EO, ZC maščoba
za kuhanje hrane, laminat NE,
embalaža zamrznjene hrane, laminat PM, EO, ZC
porcelan
PM, ZC
embalaža zamrznjene hrane, laminat PM, EO, ZC embalažna folija
PM, ZC
EO, ZC
NE,
embalažna folija
PM, EO, ZC maziva
embalažna folija
PM, EO, ZC
pralni in pomivalni stroj
ZC
embalažna
folija
PM,
EO,
ZC
mlečni
izdelki
(pokvarjeni)
***,
flomastri
(šolski)
PM,
ZC
flomastri (šolski)
PM, ZC
flomastri (šolski)
PM, ZC
preproge
KO, ZC
flomastri
(šolski)
PM,
ZC
motorno
olje svetilke
NE, ZC
flourescentne
flourescentne
svetilke
NE, ZC
flourescentne svetilke
NE, ZC
računalniki in računalniška
flourescentnekemikalije
svetilke
NE, ZC
ZC
ZC
nitro
raztopina
NE, ZC
fotografske
kemikalije
fotografske
NE,
fotografske kemikalije
NE, ZC
oprema
fotografske
kemikalije
NE,
ZC
oblačila
PM,
gasilni aparat
NE, ZC
gasilni aparat
NE, ZC
gasilni aparat
NE, ZC
radiatorji
ZC
gasilni aparat
NE, ZC
ZC
odpadki
PM,
gnojila iz blaga
NE, ZC
gnojila
NE,
gnojila
NE,
radiatorji – električni
ZC ZC
gnojila
NE,
ZC
odpadki
iz
gradbišč
NE,
ZC
gradbeni odpadki ( do 1 m3)
ZC
gradbeni odpadki ( do 1 m3)
ZC
gradbeni
odpadki
( do 1 m3)ipd. ZC
ZC
radio
aparati,
predvajalniki
gradbeni
odpadki
( do 1 m3)
ZC
odstranjevalci
madežev
NE,
gramofonske plošče
PM, ZC
ZC
gramofonske
plošče
PM, ZC
gramofonske
plošče
PM, ZC
ZC
razkužila
NE,
gramofonske
plošče
PM,
ZC
odstranjevalci
rje
NE,
ZC
grmičevje
(manjše
količine,
zrezano)
***,
ZC
grmičevje (manjše količine, zrezano) ***, ZC
grmičevje
(manjše količine,
***, ZC
različni
gospodijski
izdelkizrezano)
iz
PM, ZC
grmičevje
***, ZC
ZC
odstranjevalec
NE,
gume
hidravlična oljalaka za nohte
NE, ZC
ZC
hidravlična(manjše
olja količine, zrezano) NE,
hidravlična olja
NE, ZC
ogledala
PM,
hidravličnazmrzovalniki
olja
NE, ZC
razredčila
NE,
ZC ZC
hladilniki, zmrzovalniki ipd.
ZC
hladilniki,
ipd.
ZC ZC
hladilniki, zmrzovalniki ipd.
okensko
steklo
KO,
ZC
ZC
hladilniki,
zmrzovalniki
ipd.
revije
EO,
igrače na baterije
ZC
igrače na baterije
igrače na baterije
ZC ZC
okensko
steklo
– manjše
količine PM, ZC
salonitne
ZC
igrače
na baterije
ZC
insekticidi,
herbicidi
in njihova
insekticidi,
herbicidi in njihova
insekticidi,plošče
herbicidi in njihova
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
olja
in naoljeni predmeti in snovi NE, ZC
embalaža
embalaža herbicidi in njihova
embalaža
smuči
KO, ZC
insekticidi,
NE, ZC
embalaža
olje
za cvrtje
NE,
izolacijski
material
PM, ZC
ZC
sobne
rastilne
(brez lončkov)
***,
izolacijski material
PM, ZC
izolacijski
material
PM, ZC
oljni
filtri ognjevarno,
NE, ZC
izolacijski
PM, ZC
sredstva
protiognjevarno,
plevelu
NE, ZC
izolacijsko,
izolacijsko,material
ognjevarno,
izolacijsko,
PM, ZC
PM, ZC
PM, ZC
ojačanocitrusov
steklo in južnega sadja ***, ZC
ojačano
steklo
ojačano steklo
olupki
sredstva
proti rjavenju
NE, ZC
izolacijsko,
ognjevarno,
PM, ZC
jajčne lupine
***, ZC
ojačanolupine
steklo
jajčne
***, ZC
jajčne lupine
***, ZC
ZC
ostanki
blaga
PM,
sredstva
proti zmrzovanju
NE,
jogurtovi
lončki
jogurtovi
lončki
PM,
jajčne lupine
***, EO,
ZC ZC ovojna
jogurtovizalončki
PM, ZC
EO, ZC
sredstva
čiščenje
NE,
folija
(npr. od čokolade) PM, EO, ZC
karton(kopirni,
in kartonska
embalaža
karton
in kartonska
EO, ZC
karton inzakartonska
EO, ZC
jogurtovi
lončki embalaža
PM,
EO, ZC papir
sredstva
hlajenje embalaža
NE,
pisemski,
ovojni) EO, ZC
kasete (avdio
in video)
PM, ZC
ZC
kasete
in video)
PM,
sredstva
za odstranitev
vod. kamna NE,
kasete (avdio
in video)
PM, ZC
ZC
papirnata
embalaža
EO,
karton (avdio
in kartonska
embalaža
EO, ZC
12
sredstva
za in
odstranjevanje
barve NE,
kavni filtribrisače
in usedlina
***, ZC
ZC
kavni
in usedlina
***,
kavni filtri
usedlina
***, ZC
ZC
papirnate
(nezamazane) EO,
kasetefiltri
(avdio
in video)
PM, ZC
sredstva
za
odvračanje
škodljivcev
NE,
ZC
kemična
čistila
in
kemikalije
NE,
papirnate
vrečke
EO,
ZC
kemična
čistila
in
kemikalije
NE,
ZC
kemična
čistila
in
kemikalije
kavni filtri in usedlina
***, ZC

Komunalni odpadki in njihova oddaja
(prepuščanje IJS)

zvezki
EO, ZC
razredčila
NE, ZC
žarnice
–
varčne,
avtomobilske
ZC
revije
EO, ZC
žarnice z volfranovo nitko
PM, ZC
salonitne plošče
ZC
žeblji
ZC
smuči
KO, ZC
žica
ZC
EO – ekološki otok;
sobne
rastilne
(brez
lončkov)
***,
ZC
PM – prevzemno mesto (ob poti smet. vozila);
žimnice
KO, ZC
sredstva
proticenter;
plevelu
NE, ZC
ZC – zbirni
živa meja (odrez)
***, ZC
NE – letno
nevarnih odpadkov
sredstva
protizbiranje
rjavenju
NE,po
ZCKS;
Zbirni
center
komunalnih
odpadkov
Todraž
živalski
iztrebki
PM,
ZC oddajali vse komunalne odpadke, razen ostanka
KO – letno zbiranje komunalnih odpadkov;
sredstva
proti zmrzovanju
NE, ZC
boEO
maja
začel
obratovati.
Namenjen
je
zbiranju
*** – kompostiranje
v hišnem kompostniku
– ekološki otok; PM – prevzemno mesto (ob potikomunalnih
smet. vozila);odpadkov.
ZC – zbirni center; NE – letno zbiranje nevarnih
Komunalni
odpadki in njihovaNE,
oddaja
vseh
vrst IJS)
komunalnih
odpadkov
iz gospodinsredstva za čiščenje
ZC (prepuščanje
odpadkov;
*** – kompostiranje
v hišnem
kompostniku Otvoritev zbirnega centa bo 7. maja ob 17.
jstev naše občine. Vanj boste lahko brezplačno uri v Todražu, 12. maja pa bo pričel z rednim
odpadekza hlajenje
oddaja
sredstva
NE,
ZC
obratovanjem in bo odprt vsako delovno sredo
akumulatorji
sredstva
za odstranitev vod. kamna NE, ZC
odpadna električna in elektronska oprema
od 11. do 17. ure in vsako drugo soboto v
nevarni odpadki
aparati zazaosebno
nego (elekt.)
ZC ZC
sredstva
odstranjevanje
barve NE,
mesecu od 8. do 12. ure.
kovinski odpadki
Za lažje zbiranje odpadkov objavljamo
avto loščilo
sredstva
za odvračanje škodljivcev NE, ZC
kosovni odpadki
tabelo. Sicer pa so z občine sporočili, da kljub
avtomobilske
gume lesa
sredstva
za varovanje
NE, ZC
biološki odpadki
odprtju zbirnega centra ni sprememb pri letnem
papir
avtomobilsko
steklood zdravil,
KO, ZC
steklena
embalaža
zbiranju odpadkov po krajevnih skupnostih. Za
EO, ZC
ostanek kom. odpadkov
kozmetike
(prazna)
avtomob. steklo
– manjše količine PM, ZC
dodatna vprašanja se lahko obrnete na občino,
steklo
na Kristino Knific, ki je dosegljiva na telefonski
steklena
volna za izolacijo
PM
bakrene cevi
ZC ,ZC
embalaža
številki: 04/5183-122.
L. R.
stekleni
kozarci
– embalaža
barvano steklo
(steklenice,
kozarci) EO,
EO, ZC
ZC
steklenice
EO,
ZC
barve in laki
NE, ZC
stiropor
KO,
barvni filmi in fotografije
PM, ZC
ZC
strup
za
podgane,
polže
ipd.
NE,
ZC
baterije
NE, ZC
strupene
snovi
NE,
bela (pokositrena)
pločevina
PM, ZC
EO, ZC
svetila,
ki
ne
vsebujejo
topil
PM,
ZC
bencin (ostanek)
NE, ZC
svinčeni
kristal
PM,
ZC
brošure, katalogi, prospekti
EO, ZC
škatle
(kartonske)
EO,
CD, DVD
PM, ZC
ZC
šolske
potrebščine
(ravnila,
celofan
PM,
ZC
PM, ZC
plastične mape, ovitki ipd.)
centralna peč
ZC
štedilnik na trda goriva
ZC
cevi za zalivanje vrta
PM, ZC
štedilniki – električni, kombinirani ZC
cvetje
***, ZC
talne obloge
KO, ZC
čajne vrečke
***, ZC
tapete
PM, ZC
časopisi
EO, ZC
telefoni in telekomunik. oprema ZC
čevlji, copati in druga obuvala
PM, ZC
termoakumulacijske peči
ZC
čistilni aparati (električni)
ZC
termometri
NE, ZC
črnilo in kartuše
NE, ZC
tetrapak (sestavljena) embalaža PM, EO, ZC
deli kolesa
ZC
tiskalnik, kopirni stroji ipd.
ZC
električna grelna telesa
ZC
topila
NE, ZC
elekt. in elektronska oprema
ZC
toplotna izolacija
PM, ZC
električno orodje
ZC
torbe (šolske, potovalne ipd.)
PM, ZC
embalaža zamrznjene hrane, laminat PM, EO, ZC
trava
***, ZC
embalažna folija
PM, EO, ZC
trda plastika
PM, ZC
flomastri (šolski)
PM, ZC
tube (plastične in kovinske)
PM, EO, ZC
flourescentne svetilke
NE, ZC
TV aparati
ZC
fotografske kemikalije
NE, ZC
usnje in usnjeni izdelki
PM, ZC
gasilni aparat
NE, ZC
valovita lepenka
EO, ZC
gnojila
NE, ZC
varčne žarnice
NE, ZC
gradbeni odpadki ( do 1 m3)
ZC
veje sadnih dreves
***, ZC
gramofonske plošče
PM, ZC
vijaki (večje količine)
ZC
grmičevje
(manjše
količine,
zrezano)
***, ZC
ZC
vrtni odpadki
***,
hidravlična olja
NE, ZC
ZC
zdravila
NE,
ZC
hladilniki,
zmrzovalniki
ipd.
zelenjava (ostanek)
***, ZC
igrače
na
baterije
ZC ZC
zgoščenke
PM,
insekticidi,
herbicidi
in
njihova
zvezki
EO,
NE, ZC
ZC
embalaža
žarnice – varčne, avtomobilske
ZC
izolacijski
material nitko
PM, ZC
ZC
žarnice
z volfranovo
PM,
izolacijsko, ognjevarno,
žeblji
ZC
PM, ZC
ojačano steklo
žica
ZC
jajčne lupine
***, ZC
žimnice
KO, ZC
jogurtovi lončki
PM, EO, ZC
živa meja (odrez)
***, ZC
karton
in
kartonska
embalaža
EO, ZC
živalski iztrebki
PM, ZC
kasete (avdio in video)
PM, ZC
EO – ekološki otok; PM – prevzemno mesto (ob poti smet. vozila); ZC – zbirni center; NE – letno zbiranje nevarnih odpadkov po KS; KO – letno zbiranje komunalnih
kavni filtri
ZC
odpadkov;
***in– usedlina
kompostiranje v hišnem ***,
kompostniku
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kemična čistila in kemikalije
NE, ZC

Zbirni center odpira vrata

Planinski krožek OŠ Poljane

Mladi raziskovalci

Čaka jih še predstavitev nalog
Rok za oddajo raziskovalnih nalog se je iztekel in mladi raziskovalci so si oddahnili
– pa ne za dolgo. Čeprav je glavnina dela že za njimi, jih namreč čaka še javna
predstavitev nalog na regijskem srečanju, nekatere pa morda tudi na državnem.
Aktivnost Mladi raziskovalci za razvoj Poljanske doline, ki je na šolah v Poljanski dolini
(Žiri, Gorenja vas in Poljane) prvič potekala v
šolskem letu 2005/06 pod sponzorstvom takratnega direktorja RŽV Franca Avberška, postaja
z leti številčnejša in kakovostnejša. V letošnjem
šolskem letu so njeno financiranje prevzele
občine, organizacijski vidik pa pokrivajo šole
oz. ravnatelji in mentorji nalog. Raziskovalna
dejavnost je sicer vključena v republiški model,
katerega namen je spodbujati raziskovanje med
osnovnošolci in srednješolci znotraj različnih
ved: naravoslovnih, tehniških, biotehniških,
humanističnih in družboslovnih. Ravnateljica
OŠ Poljane Ivanka Oblak poudarja pozitivne
strani takšnega načina učenja. »Dejavnost se zelo
bogati, saj vsako leto nastane več nalog, ki so tudi
vsebinsko in metodološko vedno boljše,« pravi
in dodaja, da cilj osnovnošolskega raziskovanja
ni le poglabljanje znanja o izbrani temi, ampak
tudi učenje pristopa, kar vključuje iskanje virov,
pisanje in računalniško oblikovanje.

Učenci pri pisanju raziskovalnih nalog sledijo natančnim navodilom, ki so za osnovnošolce
precej zahtevna, vendar pa so dober vzorec
izdelave npr. maturitetne ali diplomske naloge. Veliko vlogo pri nastajanju imajo izbrani
učitelji mentorji, ki učencem svetujejo in jih
usmerjajo.
Na poljanski osnovni šoli, kjer so učenci že
dosegali visoke uvrstitve na državni ravni, je
bilo letos napisanih pet raziskovalnih nalog,
in sicer s področij sociologije, zgodovine in
ekologije. V Gorenji vasi so jih napisali šest,
uvrščene pa so na področja računalništvo,
geografije (demografije), biologije, pedagoške
psihologija, jezika (nemščine) in sociologije.
Marca so učenci naloge predstavili sošolcem,
17. aprila pa bodo poskušali prepričati komisije
na regijskem srečanju v Tehniškem šolskem
centru v Kranju, po trije najbolje uvrščeni
znotraj posameznega področja pa se bodo
ponovno srečali še na državni ravni.
Ana Jurjevič

Hribarili
smo tudi pozimi
Poljanski planinci prve skupine smo se
odpravili za sončnimi žarki na Primorsko. Skozi
Žiri in Logatec ter nato po avtocesti smo se
odpeljali do Ospa, čudovite primorske vasice,
znane po naravni plezalni steni. Ravno nasproti
plezalnega raja pa se razprostira naš cilj, ki smo
ga spremljali že z avtoceste – vrh Tinjan. Po
ravno prav strmi in dolgi poti smo po uri in pol
prispeli na vrh, kjer nas je pričakala prava majhna
vas. Razveselil nas je pogled na morje, avtocesto
in predore ter okoliške hribe. Za lačne želodčke
je poskrbela malica iz nahrbtnika, za dodatno
veselje pa nov žig v planinski knjižici.
S planinci druge skupine smo tretji izlet
pričeli na Ledinici pri Žireh. Po grebenu smo jo
mahnili proti Mrzlemu vrhu oziroma bližnjemu
vrhu – Sivki. Kljub temu, da smo dopoldne bili
pri pouku, smo vztrajno premagovali klanec, ki se
nikakor ni hotel zravnati vse do vrha. Na kmetiji
Vodičar, kjer hranijo žig Sivke, smo pomalicali,
nato pa smo se odpravili še do slavne kmetije,
katere oddajo so nekateri spremljali po televiziji.
Še vedno zasnežene senožeti so nam privoščile
nekaj zimskega veselja, nato pa smo se kar precej
utrujeni odpravili nazaj proti Ledinici.
Alenka Jelovčan

Leguojma po polansk!
Čierfa pa debieuc sta bla blez de prevelk zalogaj za naše brauce, za razlika od
prejšnkat ta bart niesn duobu benga odgovora. Vam dajema še an miesc cajta, de
marva potuhtate. Namig: u čierfa se da kej zlit, debieuc pa domuje u štal.
U te številk boma namest slovaropisja člank zastaul mičken dargač. Radi be poviedal
kešna okuol polanskih mikrodialektu. Pa nej bo ankat za razlika po slovejnsk.
Slovenski jezik pozna več kot 40 narečij, torej
povprečno eno narečje na 500 km², kar je unikum
tudi v svetovnem merilu. Pa vendar to še zdaleč
ni končna številka, saj vsako narečje pozna t. i.
mikronarečja, tj. narečja posameznih območij,
vasi, zaselkov ali celo domačij. Na Poljanskem
jih poznamo kar nekaj, večinoma so nastala pod
vplivom sosednjih narečij in jih po slušnem vtisu
lahko delimo nekako takole:

Lučinski govor

V govorici Lučin in okolice je mogoče
zaznati močan vpliv sosednjih sorodnih
rovtarskih govorov (črnovrškega, horjulskega,
žirovskega). Po njihovi zaslugi je v Lučinah
ohranjena marsikatera arhaična lastnost
rovtarske narečne skupine, ki je v osrednji
poljanščini že izumrla. Razlike so predvsem
fonetične, kot so denimo uporaba velarnega
(»temnega«) l (ł), dvoglasnih končnic (diełou,
v Gorenji vasi dielu »delal«) ter dolgih in
ozkih dvoglasnikov v posameznih besedah
(ziełe, pondiełk, v Gorenji vasi zèjle, pondèlk
»zelje«, »ponedeljek«).

Govor Planine nad Horjulom

Večji del tega kraja teritorialno ni v naši
občini, a ga šolski in poštni okoliš, predvsem
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pa vsakdanji stiki uvrščajo v poljansko ozemlje. Govor te vasi je podoben lučinskemu, a s
svojimi posebnostmi. Zanj je namreč značilno
krajšanje v poljanščini dolgih glasov. Planinci
tako npr. rečejo, da màreja nekaj storiti namesto
muoreja, polena vržejo na wàgn (wàgi) namesto
na ôjgn in podobno.

Govor Zaprevala,
Mlake in Jarčjega Brda

Omenjene tri vasi spadajo v javorsko faro, a
geografsko gledajo povsem na selško stran, zato
ni pričakovati, da bi bilo z njihovo govorico kaj
drugače. Če za besednjak in slovnico še lahko
rečemo, da imata poljanski karakter, je intonacija za razliko od poljanske, ki je tonemska
(značilno poljansko »zavijanje«), v tem primeru
povsem akcentuacijska.

Mikronarečja pod vplivom
žirovskega govora

Žirovsko narečje je sicer različica poljanskega
narečja, vendar bomo to v tem primeru zanemarili in ga šteli kot ločen govor. Vmesni govor,
ki združuje tako lastnosti »poljanske poljanščine«
in »žirovske poljanščine«, lahko zasledimo v
višjih legah Žirovskega Vrha, Kladja, pa tudi na
Fužinah, Trebiji ter Hobovšah. Za Trebijo se zdi,

da je ta pojav mlajši in je najbrž nastal šele v
zadnjih desetletjih zaradi povečane gravitacije
na Žiri. Za razliko od osrednje poljanščine tukaj
uporabljajo dvoglasne končnice –ou namesto
reduciranih v –u (dielou »delal«), včasih je slišati
tudi rahlo akanje.

Javorski govor

Javorci se radi pohvalijo, da je njihova
»špraha« zelo drugačna od tiste v dolini. Sam
razlik razen znanih go, do, kogo, kodo namesto
gor, dol, kogor, kodol nisem opazil.

Cerkljanščina na območju
občine Gorenja vas - Poljane

Za Sovodenj in okoliške kraje bi bilo
nepošteno reči, da tam govorijo različico
poljanskega narečja, saj je njihov govor, sploh
pri starejših generacijah, skoraj povsem cerkljanski z nekaterimi lokalnimi posebnostmi.
Prebivalce teh krajev bi bilo spričo zgodovinskih, jezikoslovnih in rodovnih povezav
povsem korektno imenovati za cerkljanske
»zamejce« na Gorenjskem. Prehodne govore
med cerkljanščino in poljanščino bi srečali v
Stari Oselici ter v vaseh nad Leskovico.
Ket rečen, na grie za kejšne ušajt ugotovitve, ampak bel amaterske, na hojladri. Gotou
sn kej poviedu naruobi, pa kej pozabu, zatu bi
biu hod vesieu, če b mi pisal, pa sami poviedal,
kok govarite u vaših koncieh, pa kejšne besiede poznate, ke ih ta drugi marbet na poznama.
Kuomi čakam na vaše komentarje!
Martin Oblak, martin.oblak@os-ivantavcar.si

Društvo podeželja Kladje

Navdušeni nad pekovskim poklicem
Društvo podeželja Kladje je takoj po občnem zboru organiziralo ogled dveh
dejavnosti, ki se izvajata tudi v našem okolju.

Občni zbor je potekal po sprejetem dnevnem
redu. Pregledali smo opravljene dejavnosti v
preteklem letu in finančno poročilo iz leta 2009.
Zastavili smo si cilje za tekoče leto. Še posebej
veseli smo bili obiska župana Milana Čadeža, ki
se mu tudi na tem mestu zahvaljujemo za obisk.
Nanizal nam je nekaj koristnih nasvetov.
Prva aktivnost se je dogajala 26. februarja.
Ogledali smo si predstavitev žganjekuhe na
domačiji Kovšak v Kladjah. Gospodar Lojze
Kržišnik je predstavil proces kuhanja od
začetka do končnega izdelka. Za predstavitev je
izbral žganje, ki se pri nas zelo redko destilira.
Namočil je prave brinove jagode. Na prvem
kotlu je predstavil prvo kuho, na drugem pa
drugo, kjer je že zadišalo po pravem produktu –
brinjevcu. Razložil nam je posebnosti in razlike,
ki jih je potrebno vedeti pri kuhanju brinovega
žganja. Kuhanje tega se namreč razlikuje od
kuhanja navadnega žganja. Odgovoril je na vsa

zahtevna vprašanja nas malih poznavalcev žganjekuhe.
S svojimi strokovnimi
vprašanji so se izkazali tudi
naši najmlajši. Naša končna
ugotovitev je bila, da je pravo brinovo žganje redkost, v
katerega je vključeno veliko
znanja, izkušenj in se šteje,
da je pravo zdravilo.
Druga aktivnost je
potekala v družinski pekarni
Jožeta Oblaka na Selu pri
Žireh. Jože je s svojo družino
pripravil pravo delavnico
peke kruha, žemelj, makovk,
pletenic in peciva. Prikazal
nam je pekovski proces od začetka do konca.
Po uvodnem govoru smo najprej morali
poskrbeti za higienske predpise. Potem smo
lahko opazovali, kako se pripravi testo. Na
vrsto so prišli najmlajši, saj so lahko sami
oblikovali testo. Dali smo ga tudi vzhajati. Vsi
izdelki so romali v veliko peč. Postopek smo
ponovili trikrat. Prve so bile na vrsti makovke,
pletenice in kifeljčki, potem prave hrustljave
žemljice in na koncu slastni polkilogramski
hlebčki belega kruha.
Vsi smo bili navdušeni nad lepoto in plemenitostjo tega poklica. Večina najmlajših je
to videla prvič, starejši pa smo tudi izvedeli
veliko novega.
Naša naslednja večja aktivnost bo tradicionalno prvomajsko kresovanje na Kovšakovem
griču na Kladju. Program kresovanja bo objavljen v vseh medijih.
DPK

Nisem več sam
– delam kot prostovoljec
Letos se je združenje Šent – Slovensko
združenje za duševno zdravje – v evropskem
letu boja proti revščini in socialni izključenosti
lotilo projekta Nisem več sam – delam kot
prostovoljec. Z načrtovanimi akcijami, ki so
usmerjene v krepitev solidarnosti in osveščanja
širše javnosti o problematiki oseb z motnjami
v duševnem zdravju, želijo spodbuditi oblike pomoči, v katere se lahko vključi vsak,
ki je pripravljen nekaj svojega časa nameniti
sočloveku, ki je v stiski.
Kot pravijo na Šentu, se z vključevanjem
posameznikov med prostovoljce povečuje
solidarnost med ljudmi, izginjajo predsodki, kar
tudi prispeva k boljši socialni vključenosti oseb,
ki imajo težave v duševnem zdravju. Ti imajo
večinoma zelo okrnjeno socialno mrežo, zato
nova poznanstva ali prijateljstva, ki jih vnašajo
prostovoljci, zelo pozitivno vplivajo na njihovo
rehabilitacijo in stabilno stanje bolezni. Uporabniki postanejo bolj kompetentni in odprti
do ostale družbe tudi pri iskanju zaposlitve in
vključevanju v delovno okolje.
Za bodoče prostovoljce bo Šent organiziral brezplačna usposabljanja, kjer bodo
udeleženci izobraževanja spoznali osnovne
značilnosti prostovoljnega dela, specifičnost
dela z osebami s težavami v duševnem zdravju,
programe, ki jih izvaja združenje Šent, ter
pričakovanja uporabnikov in zaposlenih do
prostovoljcev. V izobraževanje bodo vključeni
tudi uporabniki, saj lastna izkušnja največ
prispeva k razumevanju prostovoljnega dela
z osebami s težavami v duševnem zdravju.
Za dodatne informacije se lahko bodoči
prostovoljci obrnejo na Moniko Žust, vodjo
Dnevnega centra Šent Škofja Loka, preko
telefona 04/51-83-730 ali elektronske pošte:
dc-skofja.loka@sent.si.
T. D.

Glasba

Mladi harmonikarji zaigrali skupaj s Slakom
Zasebni glasbeni center Marolt, ki deluje od leta 2007, ima glasbeno šolo tudi
na Hotavljah. Pri njih se je možno naučiti igranja na diatonično harmoniko,
ritem-, solo- in bas kitaro, kontrabas, bariton, violino in citre. Potekajo pa tudi
ure solopetja. Na Hotavljah se tako uči okrog 50 učenk in učencev, ki sodijo
v različne starostne skupine. Vodja glasbene šole Bogdan Marolt pravi, da za
glasbo nismo nikoli prestari in da lahko z igranjem na inštrument pričnemo
kadar koli. Potrebna je le vztrajnost in redna vadba.
Pred kratkim je skoraj 60 učencev harmonikarskega orkestra Marolt pod vodstvom Bogdana Marolta nastopilo na koncertu ansambla
Lojzeta Slaka v Horjulu. Med njimi so bili tudi
učenci s Hotavelj. Skupaj z Lojzetom Slakom so
zaigrali njegovo najbolj znano skladbo V dolini
tihi. Občinstvo je zraven navdušeno prepevalo,
na koncu pa jih nagradilo z bučnim aplavzom.
Harmonikarski orkester rad nastopa na vseh
prireditvah, kjer se lahko predstavijo. Vabila,

da nastopijo kot gostje na koncertu Ansambla Lojzeta Slaka, so bili neizmerno veseli,
hkrati pa je to tudi potrdilo njihovega dosedanje
uspešnega dela in poučevanja.
Harmonikarski orkester, ki ga vodi Matej
Justin, je še posebej dejaven v naši občini. Mnogi ste ga imeli priložnost že večkrat poslušati,
saj skoraj ni prireditve, kjer se Matej Justin ne
bi pojavil. Na področju Horjula in okolice pa
delujeta še dva orkestra, in sicer harmonikarski

in kitarski pod vodstvom Igorja Osredkarja. Zanimanje za učenje inštrumentov je veliko, saj se
nekateri vozijo na vaje tudi 30 km in več.
Marolt nam je tudi zaupal, da je orkester
uspešen zato, ker učenci nastopajo z veseljem
in z zagnanostjo. Dodal pa je, da bi si želeli
nastopiti in predstaviti svoj repertoar tudi na
kateri od veselic na Hotavljah, prav tako pa tudi
na ostalih občinskih prireditvah, kot je Vaško
popoldne. Orkester bo pričel tudi s snemanjem
lastnih skladb in znanih priredb.
»Bralce Podblegaških novic že zdaj vabim,
da se nam pridružijo na zaključni prireditvi in
veselici 5. junija na Samotorici nad Horjulom,
kjer bo na turistični kmetiji Pr’Hlipč potekalo že
6. srečanje učencev in prijateljev glasbene šole
Marolt. Po uradnem delu bo sledila veselica z
ansamblom Mladi godci,« je dejal Marolt.
Lidija Razložnik
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Dan druženja in gibanja treh generacij 2010

Nagradni izlet v Planico

Družno na pohod!
Na dan družine, v soboto, 15. maja, se bo
odvil še en odmeven dogodek: dan druženja
in gibanja treh generacij, ki je lani dosegel
izjemno udeležbo, saj je na različnih lokacijah
po Sloveniji sodelovalo sedemdeset tisoč posa
meznikov. Tudi Osnovna šola Ivana Tavčarja s
podružnicama Sovodenj in Lučine, ki so letos
aktivno vstopile v dejavnosti eko šol, se tokrat
priključujejo medgeneracijskemu sodelovanju
s prepletanjem vsebin okoljevarstva, zdravja,
gibanja in humanitarnosti.
Udeleženci se bodo zbirali in vpisovali pred
gorenjevaško šolo od 8.30 ure dalje. Ob deveti
uri se bodo pohodniki vseh generacij družno
podali proti Hotavljam in Slajki, kjer jih bodo

čakale družabno zabavne in nagradne igre,
nastopi šolskih glasbenih skupin in solistov,
ekostojnice in še kaj ter malica iz nahrbtnika.
Organizatorji bodo v okviru Šport špasa za
vsakega udeleženca zagotovili priponko Šport
špas − dan druženja in gibanja treh generacij,
steklenico vode in zloženko. K bogastvu vsebin
in uspešni organizaciji dogodka bodo pripomogla tudi različna društva iz naše občine.
Za učence bo ta dan štel kot dan dejavnosti,
točneje športni dan, starši, stari starši in mlajši
otroci pa naj glede na zmožnosti s svojo pri
sotnostjo popestrijo dan ter za svoje fizično
in duševno zdravje naredijo nekaj dobrega.
Dejavnost bo v vsakršnem vremenu.

Učenci PŠ Javorje ter nekateri njihovi
starši so se odpravili na ogled poletov v
Planico. Celodnevni izlet je omogočila Zavarovalnica Triglav kot nagrado za osvojen naslov
državnega prvaka v skokih z alpskimi smučmi,
ki ga je priskakal učenec Miha Rupar.
Prav vsi so bili nad Planico navdušeni, še
posebej pa mladi skakalci, katerih sanje so
nekoč skakati na taki velikanki.
M. G.

Milka Burnik

Pridite na pohod treh generacij ob rapalski meji
Turistično društvo in podružnična šola Sovodenj
pripravljata rekreacijsko-izobraževalni turistični
pohod, in sicer 25. aprila. Ob 13.45 se začne
zbiranje udeležencev pred gasilskim domom
na Sovodnju, od koder bomo krenili ob 14. uri.
Pot nas bo vodila položno ob Podosojnščici in
v breg ob nekdanji rapalski meji vse do mejnika
36/I med Cerkljanskim Vrhom in Novo Oselico.
Učenci in turistični delavci bomo ob postankih
poskrbeli za razlago meje, življenja in dogodkov
v krajih ob njej nekoč ter prikazali nekaj igranih
prizorov kontrabanta. Pri mejniku 36/I bo
pohodnike nagovorila kontrabantarica Mica.
Pod starima lipama v Novi Oselici si bomo
privoščili malico iz nahrbtnika ter si po želji
postregli s čajem ali z vodo. Krajši postanek
bodo obogatile različne igre, glasba in še kaj. Če

bo več udeležencev od drugod, bo mogoč ogled
notranjosti cerkve. Na krožnem povratku je
predviden postanek pri šoli, kjer bo predstavitev
Medi-busa in razstavljenih plakatov preteklih
raziskovalnih nalog turističnega podmladka,
izdelkov učencev od 1. do 5. razreda ter šolski
bazar. Skupaj je hoje za dobro uro in pol, z vsemi
postanki tri ure in pol. Priporočamo športno
obutev ali pohodne čevlje. Pot ni naporna, vodi
pa položno, navkreber in navzdol in jo lahko
premagajo mlajši in starejši, ki tudi sicer lahko
hodijo. Če radi hodite, če želite izvedeti kaj
novega iz zgodovine drugih ali domačih krajev,
če ste radi v družbi treh generacij, potem na
svidenje v nedeljo, 25. aprila. V primeru dežja
pohod odpade.
Milka Burnik

TD Žirovski Vrh

Folkloristom manjkajo le še obleke
Za TD Žirovski Vrh bo letos nadvse pestro in delovno leto, saj člani pripravljajo
bogato bero prireditev in drugih dejavnosti. Na naslovu www.tdzirovskivrh.si
si že lahko ogledate novo spletno stran, ki so jo društvu brezplačno izdelali v
okviru projekta GROZD, ki ga vodi fundacija Vincenca Drakslerja iz Kranja.
Pred kratkim pa je Media TV posnela tudi predstavitveno oddajo o društvu, ki
se financira iz prej omenjenega projekta. O projektu GROZD smo že pisali v
prejšnji številki Podblegaških novic.
Da bi bili člani čim bolje obveščeni, bodo
vsaj dvakrat letno izhajale novičke. Poleg
osnovnih informacij o dogajanju v društvu
bodo spodbujale tudi k ustvarjalnosti, pisanju
člankov, fotografiranju, pesništvu. Od lanskega
novembra dalje ima društvo tudi odraslo folklorno skupino, ki že pridno vadi gorenjske
plese pod vodstvom Marka Krajnika. Za vseh
sedem parov se že šivajo oblačila, tako da bodo
na prireditvi Praznik žetve nastopili v popolni
podobi.
Na domačiji Javorč na Žirovskem Vrhu
Sv. Urbana je potekala že četrta Salamijada in
Tržni dan. Več o prireditvi boste lahko prebrali
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v naslednji številki našega glasila. Na Tednu
podeželja v Škofji Loki, ki bo v prvem tednu junija, bo društvo sodelovalo s prikazom izdelave
domačega masla.
Najbolj odmevni prireditvi Lepo je res na
deželi in Praznik žetve se bosta letos odvijali
24. in 25.julija. Sobotni večer bo v znamenju
igre članice društva Tončke Oblak z naslovom
“'Šiba bo pela”, ki bo prikazala nekdanjo vzgojo
otrok. Po igri bo sledila veselica z ansamblom
Javor. V bogatem nedeljskem programu pa bo
prvič nastopila tudi domača folklorna skupina
Zala. Ansambel Novi spomini bo poskrbel za
vse željne plesa in zabave. V dopoldanskem

času bo organizirana demonstracija kmečkih
strojev.
Zadnja sobota v septembru je namenjena
obisku Brezij, kamor se bodo člani društva
podali peš. Že zdaj poleg vabijo vse, ki se jim
želijo pridružiti. Pohod skozi Zalo in Kostanjev žur bo organiziran prvo nedeljo v oktobru,
manjkal pa ne bo niti pester program.
Poleg tega se bodo izvajale še številne članske
dejavnosti, kot so miklavževanje, predavanje o
zdravilnih rastlinah, ustvarjalne delavnice za
otroke ter fotografski natečaj za naj fotografijo
2010. Več informacij o dogajanju v društvu je
na voljo na spletni strani in pri Luciji Kavčič
(lucija@tdzirovskivrh.si, 031/693-731).
Lidija Razložnik

16. maja bo društvo postavilo spominsko ploščo na
domačiji Pr’ Maternk v Žirovskem Vrhu Sv. Urbana
v spomin na 60. letnico smrti župnika dr. Cirila
Potočnika. Vabljeni na spominsko slovesnost, ki bo
po maši pri sv.Urbanu.

OŠ Poljane

V znamenju
pomladi
Po dolgi zimi smo končno dočakali
pomlad, ki je na OŠ Poljane zbudila
prav vse: učence, učitelje in starše.
Marec je bil poln različnih dogodkov, s
katerimi smo se predstavili tudi drugim
in ki so popestrili pogosto enolične
dneve.
Organizirano bomo zbirali star papir (šolska avla)
13. april

13.– 14.ure

14. april

7.– 8.ure in 13.– 14.ure

15. april

7.– 8.ure in 16.– 18.ure

16. april

7.– 8.ure

zbrani denar bo
namenjen šolskemu
skladu

Zbiranje odpadnih elektronskih aparatov (malih
gospodinjskih, telefonov, računalnikov, sijalk ...) in baterij
20. april

7.– 8.ure

21. april

7.– 8.ure in 13.– 15.ure

v šolski avli

Učenci 7. razredov so odšli na kulturni dan
v Škofjo Loko. Razdelili so se v dve skupini,
tako da si je prva najprej ogledala krajevno
knjižnico Ivana Tavčarja, druga pa Loški muzej
na gradu. V knjižnici so jim povedali veliko
koristnega o iskanju knjižničnega gradiva prek
internetnega iskalnika cobiss, v Loškem muzeju
pa so si ogledali štiri razstavne prostore (loško
gospostvo, gradovi, mesto in cehi). Sprehodili
so se tudi po mestu in si ogledali cerkev sv.
Jakoba.
Učenci prvega triletja so tehniški dan namenili izdelovanju darilc za starejše Poljance in
druge, ki živijo v bližini in so stari nad 75 let.
Odnesli so jim svoje izdelke, z njimi poklepetali
ali jim kaj zapeli. Vsi so bili zelo veseli majhne
pozornosti in obiska.
Učenci 4. razreda so se s prireditvijo za
starše odpravili pomladi naproti in naredili
veselje svojim materam in očetom. Imeli so prijeten program: zaigrali so dve igrici, Pozdravljena pomlad in Kozliček Meketajček, recitirali
so pesmice o pomladi, starših in starih starših,
igrali na različne inštrumente ter zaplesali nekaj
ljudskih plesov. Staršem so pokazali tudi svoje
znanje angleščine, saj so učenci 4. a povedali
dve kratki pesmici, učenci 4. b pa uprizorili
igrico o medvedku Teddyju na razstavi hišnih
ljubljenčkov. Na koncu so staršem izročili še
prijetno presenečenje – dražgoške kruhke, ki
so jih sami izdelali v okviru tehniškega dne.
Gledalci so bili navdušeni nad vsem, kar so
učenci pripravili.
Marec je bil tudi mesec šol v naravi. Naj
prej so na svoj račun prišli osmošolci, ki so
pet dni preživeli na Vojskem, sedmošolci pa v
Kranjski Gori.
Lucija B., Meta G., Ana J.
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OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Foto: Irena Selak

Odlični v badmintonu in kemiji

Udeleženci državnega tekmovanja iz kemije
Polna znanja in samozavesti, pa prav nič
vraževerna glede datuma, se je močna dele
gacija učencev osmega in devetega razreda
odpravila na državno tekmovanje iz kemije.
Uspešneje, kot so pričakovali, so pokazali
svoje znanje in častno zastopali šolo. Iz osmega
razreda so bronasto Preglovo priznanje osvojili
Julija Barbič, Nace Eržen, Alenka Gaber, Nadja
Klemenčič, Kaja Kranjc Oblak, Borut Kristan,
Jasmina Kržišnik, Žan Lavrič, Tjaša Maček,
Sebastjan Martinčič, Dunja Pustavrh, Eva
Rezar, Tanja Seljak, Jan Urh, Anamarija Tušar.
Srebrno Preglovo priznanje so si prislužile Teja
Kavčič, Nataša Ržek, Janja Štucin, Tanja Buh,
Urša Obid, Maja Ferlan. Zlato pa je dobila Karin
Frlic. Iz devetega razreda je bronasto priznanje
prejela Ana Eržen, srebrno Urška Seljak in
Helena Oblak, zlato pa Žiga Kokelj.

Prvič v zgodovini šole sta dva učenca, Rožle
Reven in Urška Seljak, postala državna prvaka
v badmintonu (za nekategorizirane učence),
saj sta prepričljivo premagala vse nasprotnike
in se tako uvrstila na najvišjo stopničko. Dunja
Pustavrh in Špela Potočnik sta izpadli v četrtini
finala in se uvrstili na peto do osmo mesto. Malo
večjo smolo pri žrebu je imel Aljoša Vodopivec,
saj je v četrtini finala naletel na Rožleta Revna
in tako končal tekmovanje.
Te k m o v a n j a s o s e o d v i j a l a t u d i
na matematičnem področju za Evropski
matematični kenguru, pri tujem jeziku pa za
angleško bralno značko.
Učenci poljanske in gorenjevaške šole so
skupaj spoznavali letošnjo temo otroškega parlamenta: Stereotipi, diskriminacija in rasizem.
Srečali so se, da bi bilo zavračanja drugačnih

jutri manj. Mladi imajo veliko zanimivih idej,
ki jih bodo lahko uresničili, če bodo močnejši
od slabega, ki prepogosto zmaga in potepta
voljo tistih, ki želijo, da bi bil svet prijaznejši
do vseh, belih in črnih, debelih in suhih, zdravih
in bolnih in tistih, za katere se ne zanima
prav nihče. Mladi se učijo od odraslih, ki jim
moramo biti najprej sami vzor in zgled. Beseda
tu ni dovolj.
Naša šola je bila izbrana za sodelovanje v
prvem delu Mednarodnih raziskav TIMSS in
PIRLS, kjer v več kot 70 sodelujočih državah
sledijo trendom znanja matematike, naravoslovja in bralne pismenosti ter na ta način
spremljajo učinke sprememb v šolskih sistemih.
Raziskavi v Sloveniji kot del redne evalvacije
šolskega sistema podpira ministrstvo za šolstvo
in šport, neodvisno pa ju izvede pedagoški
inštitut. Raziskavi sta za sodelujoče učence
anonimni in sta potekali le v četrtih in dveh
osmih razredih.
Učenci v Lučinah so spoznali oblikovanje
dražgoških kruhkov in jih tudi sami izdelovali.
Povsod so zavzeto pripravljali pomladno prireditev ob materinskem dnevu, v Lučinah še za
otvoritev novih prostorov vrtca in učilnice. Na
Sovodnju pa so se pripravljali na finalni nastop
na turistični tržnici festivala Turizmu pomaga
lastna glava.
Milka Burnik

Med gorami – šolski časopis

V vsakem naselju se
najde
zanimivost
Glasilo OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas je v

svojem dvaindvajsetem letniku povzelo vsebino
po letošnjem naslovu festivala Turizmu pomaga
lastna glava Moj kraj – moj ponos.
»Naš cilj je bil predstaviti kraje našega
šolskega okoliša. Učenci od prvega do petega
razreda so zapisovali, na kaj so ponosni v
svojem kraju, nekateri so prispevali celo daljša
besedila, preizkusili so se tudi v likovnem
izražanju. Učenci od šestega do devetega
razreda so opisovali kraje in poudarili, na kaj
so ponosni. Starejši učenci so vzeli v roke
fotoaparat in dodali fotografije, marsikdo pa je
pobrskal po družinskem albumu in se odločil
objaviti starejši posnetek. Ugotovili smo, da se
zanimivost najde tudi v najmanjši vasi, ki šteje
le nekaj hiš. Vsi kraji so po svoje pomembni ne
glede na velikost, lego, bogastvo, zato je vseh
sedeminštirideset vasi razvrščenih po abecedi,«
so med drugim v uvodniku zapisale članice
uredniškega odbora, ki so s svojima mentoricama opravile obsežno delo, katerega rezultati so predstavljeni na več kot sedemdesetih
straneh. Letošnji šolski časopis Med gorami
je po zaslugi sponzorjev brezplačno dosegel
prav vsako družino, od koder prihajajo učenci
na matično oziroma podružnični šoli.
Milka Burnik
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Knjižnica Sovodenj

Otroci dajejo zgled odraslim
S selitvijo oddelka Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka iz starega dela
šole v nove prostore mansarde prizidka so pogoji za delo knjižničarke in za
obiskovalcev knjižnice zelo dobri. Otroci imajo radi svoj kotiček, kjer se
usedejo in listajo po knjigah.
Najmlajši radi posegajo po takih, ki imajo še zvočne znake ali predale za odpiranje in odkrivanje. Malo starejši iščejo novosti, odrasli pa
dobre romane in knjige, ki opisujejo naše kraje. Izposodijo si lahko čtivo
domačih in tujih avtorjev, strokovno in mladinsko literaturo, slikanice,
video kasete in zgoščenke, revije. Novost letošnjega leta pa je računalnik
za obiskovalce knjižnice.
Tudi ure pravljic za najmlajše, ki se odvijajo vsak prvi petek v mesecu,
so kar dobro obiskane. Od leta 2000, ko je knjižničarka Tatjana Šifrar
uvedla to dejavnost, se jih je zvrstilo že precej, od tiste prve Lahko noč,
Kuštro do zadnje Polž na potepu na kitovem repu. V pravljicah vedno
iščejo dobro, saj dobre stvari rešujejo velikane, ustvarjajo največjo
srečo, pa čeprav so pogosto očem prikrite. Otroci včasih kaj narišejo
in razstavijo v knjižnici ali odnesejo domov, pravljico zaigrajo ali se o
njej samo pogovarjajo.
Vsak tretji petek v mesecu so otroci povabljeni na ustvarjalne
delavnice, kjer času primerno iz naravnih, odpadnih in drugih materialov nastajajo različni izdelki. Dvakrat v letu jih obišče likovnica Saša
Ambrožič Bogataj. Takrat prinese materiale iz škofjeloške knjižnice in
postreže z zanimivimi idejami za izdelke. Izdelovali so že lončke za
svinčnike, voščilnice, novoletne okraske, pustne maske, darila za mamice
in očke in za sebe.
»V novem prostoru knjižnice je založenost s knjigami boljša in
knjižnica je preglednejša. Škoda je, da se odrasli tega ne poslužujejo še
v večji meri. Bolj bi morali ceniti in izkoristiti to, kar imamo. Vesela
sem, da otroci radi prihajajo in da so jim starši pri tem v vzpodbudo,«
pove svoje mnenje knjižničarka Tatjana.

Javorci na festivalu Turizmu pomaga lastna glava

Oglarjenje pod Starim vrhom
Tudi letos, že tretjič zapored, so učenci PŠ
Javorje skupaj z mentoricami sodelovali na
festivalu Turistične zveze Slovenije, Turizmu
pomaga lastna glava.
V Mercator centru Kranj je že bila turistična
tržnica, kjer so na stojnici učenci predstavili
svoj projekt – oglarenje pod Starim vrhom.
Cilj turistične tržnice je bil promocija oglarjenja in privabitev čim večjega števila obiskovalcev k stojnici ter tudi v Javorje.
Osrednja predmeta na stojnici sta bila maketi oglarske kope in oglarske
koče, ki ju je pomagal izdelati domačin gospod Tone Kokelj, ki je tudi sicer
veliko pomagal. Ob maketi je bila še oglarska malica – žganci, v kopi pečen
krompir in klobasa, ter predstavitev dejavnosti, povezanih z oglarjenjem, na
računalniku.
Komisija je ocenjevala izgled stojnice, predstavitev projekta, iznajdljivost in komunikativnost učencev ter oceno obiskovalcev. Oceno stojnice
je komisija prištela k oceni pisnega dela projektne naloge. Podružnična
šola Javorje je dosegla srebrno priznanje Turistične zveze Slovenije.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nam kakor koli pomagali pri projektu.
Marta Gornik

Milka Burnik

Sovodenjčani na festivalu Turizmu pomaga lastna glava

Srebrno in zlato
priznanje za čebele in Medi-bus

Štiriindvajseti festival Turizmu pomaga lastna glava je postregel z
naslovom Moj kraj, moj ponos. Učenci podružnične šole Sovodenj so
mu dali še delovni podnaslov Čebelice, kdo vas ne bi imel rad.
Tudi v tem šolskem letu so po svojih močeh sodelovali vsi otroci od prvega
do petega razreda. Spoznavali so življenje čebel, njihov pomen, se spomnili
čebelarjev v kraju in občini ter vsemu skupaj, tako kot zahteva festival, dodali
turistični pridih. Nastala je pisna raziskovalna naloga, po njej pa še razstava in
živa razlaga. Ko so se učenci na dan turistične tržnice podali v Kranj in najprej
z zanimanjem opazovali vse, kar so jim pokazali, povedali ali dali preizkusiti
na policijski postaji, niso niti slutili, kaj vse jih čaka v nadaljevanju popoldneva
v Mercatorjevem centru na Primskovem. Tam so poleg še trinajstih gorenjskih
šol na ogled postavili svoj Medi-bus, okrašen s panjskimi končnicami, poleg
pa stara kranjiča in nov AŽ panj s čebelicami, medom, kozmetiko, piškoti,
recepti, zlagankami. Obiskovalcem in članom komisije so učenke čebelice
razlagale o koristih čebel in medu. Predstavile so idejo, kako naj bi se čebelarji
združili in čebelje pridelke ter izdelke z medom približali in ponudili ljudem,
turistom, pohodnikom na vseh prireditvah, pohodih in drugih srečanjih v občini.
Z Medi-busom bi jih vozili tudi po vaseh. Čebelarji pa naj bi z označevalnimi
tablami mimoidoče še bolj opozarjali, kje lahko dobijo dober med. Harmonikar
Gašper je poskrbel za glasbeni vložek s pesmijo Lojzeta Slaka Čebelice. Z
njo so popestrili tudi otvoritveno slovesnost. Ocenjevalna komisija je pisni
nalogi, stojnici in razlagi dodelila zadostno število točk za srebrno priznanje,
obiskovalci pa so stojnici z razlago prisodili kar zlato priznanje. Zadnje je bilo
popolnoma nepričakovano, a nadvse prijetno presenečenje.
Na temo Čebelice, le kdo vas ne bi imel rad, so učenci šole Sovodenj
sodelovali tudi na literarnem in likovnem natečaju, ki ga je razpisalo
Društvo učiteljev podružničnih šol Slovenije. Tudi tu so bili uspešni in
si v različnih kategorijah prislužili kar pet priznanj.
Milka Burnik
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Slovesnosti

V pozdrav pomladi,
materinskemu dnevu in novemu vrtcu

Lučinski Orffov zborček
Prireditev ob materinskem dnevu so letos
v Lučinah povezali s slovesnim odprtjem ter
blagoslovom novega vrtca in učilnice. Kulturni program so oblikovali otroci iz vrtca in
potujočega vrtca ter učenke in učenci OŠ Lučine
pod vodstvom vzgojiteljic in učiteljic. K sodelovanju pa so pritegnili tudi mešani cerkveni
pevski zbor Lučine. Gledalci so prisluhnili
pesmim, recitacijam, plesu, glasbeni skupini z
Orffovimi instrumenti in dramatizaciji.
Prireditev se je začela v dvorani kulturnega
doma, nadaljevala in končala pa v šoli. Po
uradnem delu je sledila pogostitev s pecivom,
ki so ga spekle mamice, s pijačo jih je pogo
stila občina, KS Lučine pa je žene ter mamice
obdarila s cvetočo lončnico.

Nastop šolarjev v Gorenji vasi
Slovesnosti so se poleg velikega števila
staršev in drugih krajanov udeležili tudi župan
Milan Čadež, ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas Izidor Selak in predsednik KS Lučine
Stanislav Bizovičar.

Nastopilo je več kot 70 otrok

Ob materinskem dnevu in prihodu pomladi
so kulturni program pripravili tudi otroci iz
vrtca Sovodenj in učenci od prvega do petega
razreda šole Sovodenj. Prepevali so pesmi,
naučene pri pevskem zboru, plesali, igrali
igrice in na glasbene inštrumente, se igrali s
senčnimi lutkami in pripovedovali. Na odru
kulturne dvorane se je predstavilo več kot
sedemdeset manjših in večjih junakov, ki so v
želji, razveseliti svoje domače, vzgojiteljice,
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učiteljice in ostale gledalce, dali
vse od sebe. Na stenah in mizah
so razstavljali likovne izdelke iz
vrtca, tiste, ki so jih naredili pri
pouku, v podaljšanem bivanju,
pri likovnem in pravljičnem
krožku ter krožku ročnih del. Z
obiskom prireditve je otrokom in
mentoricam izkazalo pozornost
še nekaj sodelavcev iz Gorenje
vasi, med njimi tudi ravnatelj
Izidor Selak in pomočnica
ravnatelja Jana Rojc.

Glineni izdelki za mame in žene

Pred številnim občinstvom so v avli OŠ
Ivana Tavčarja nastopali otroci od prvega do
petega razreda. Pesmi,
plesi, melodije in senčne
lutke so bile v prvi vrsti
namenjeni mamam in
ženam za praznik. Hkrati
pa so dali vedeti, da se
otroci veselijo pomladi, novega prebujanja
narave v okolici, da jih
radosti življenje, ki vedno prinaša kaj novega.
Čutiti je bilo radoživost
V Javorjah …
in veselje otrok, ko se
je publika z aplavzom
odzivala na dobro predstavljene točke programa.
Velika večina obiskovalcev je z zanimanjem sledila nastopajočim in jih
nagradila tako kot se za
tak trud tudi spodobi. Ob
odhodu so učenci mate
ram in ženam za praznik
podarili lepo zavit glinen
izdelek. Zbrane prostovoljne prispevke pa so
namenili v šolski sklad.

V Poljanah so spregovorili tudi o nasilju

da s pomočjo strokovnjakov in veliko volje lahko
starši spremenijo svoje včasih nasilno vedenje do
otrok, ki pogosto izvira iz lastne nemoči, ter tako
preprečijo nasilje in izboljšajo odnose v družini.
Prireditev je organizirala Danica Albreht.

Namesto rož medenjaki

Na praznovanju v Leskovici, kakor so poimenovali proslavo ob materinskem dnevu, se je zbralo
veliko število ljudi, med njimi tudi župan Milan
Čadež. Otroci iz Leskovice in okoliških vasi so
pod vodstvom Marjete Trček pripravili zanimiv
program. Poleg recitacij pesmi, med njimi tudi
pesmi avtorice Francke Galičič iz Debeni, in
igrice Medvedkovi medenjaki, so se predstavili še
otroci, ki se učijo igranja na različne instrumente.
Otroci so med mame in vse zbrane letos namesto
rož razdelili medenjake.
Prvič so se na tem koncu predstavili tudi ansambel Škaf in Poljanski štedientje, ki so vsak s svojo

glasbo prispevali k dobremu vzdušju v dvorani.
Zapela je tudi Marjeta Trček, kulturni program
pa je povezovala Minka Marija Likar. Po končani
proslavi je sledilo še druženje ob pogostitvi.

Pomlad slavili tudi v Javorjah

Na prvi pomladni dan so tudi na podružnični
šoli Javorje ob materinskem dnevu pripravili
prireditev za starše. Glavni nastopajoči so bili
učenci šole ter otroci vrtca Javorje, k sodelovanju pa so povabili tudi javorske pevce in javorsko folkloro. Vsi skupaj so s plesom, petjem,
recitacijami in dramsko igro obiskovalcem
polepšali nedeljsko popoldne.

Tudi v Poljanah so pri
pravili prijeten program za
starše. Nastopali so recitatorji
iz OŠ Poljane, pevski zbor pod
vodstvom Matjaža Slabeta in
šolska plesna skupina pod vodstvom mentorice Petre Slabe.
Gostja prireditve je bila Maja
Plaz, predsednica društva SOS
telefon za ženske in otroke,
žrtve nasilja. Spregovorila je o
fizičnem in psihičnem nasilju v
družini in predstavila primer iz
lastnih izkušenj. Poudarila je, Pomladni pozdrav na Sovodnju
Foto: Mateja Rink

Foto: Martin Oblak

Otroci so s prisrčnimi nastopi pozdravljali pomlad v Lučinah, na Sovodnju, v
Javorjah, Poljanah in Gorenji vasi. V kulturnih točkah so se na različne načine
dotaknili tudi materinskega dne in se uradno veselili novih pridobitev.

M. J., M. Bu., T. Š., L. R., M. G.

PGD Javorje

Novo vozilo je terenu primernejše

Foto: Ciril Alič

Gasilci PGD Javorje smo po večletnem načrtovanju v letu 2007 sprejeli odločitev
o nakupu novega primernejšega gasilskega vozila. Obstoječi kombi, VW transporter, je bil glede na hribovit teren neprimerno in premalo zmogljivo vozilo.
Sočasno namreč ni bil možen prevoz moštva in opreme.

Predhodno opravljena študija je pokazala,
da je za področje delovanja našega društva
najprimernejše gasilsko vozilo – GVC 16/25.
Pričetek nabave smo uskladili z občinskim
gasilskim poveljstvom in občino Gorenja vas Poljane, ki je investicijo tudi finančno podprla.
Kljub temu smo morali gasilci večji del sredstev
zbrati sami, in sicer s prostovoljnimi prispevki
krajanov, s pomočjo delovnih organizacij in
društev, s sodelovanjem KS Javorje, z veselicami, delovnimi akcijami, zbiranjem odpadnega

železa, izvajanjem redarstva itn. Zelo smo
hvaležni in se na tem mestu tudi zahvaljujemo
vsem, ki so kakorkoli pomagali, pa tudi tistim,
ki nam še bodo.
Težko pričakovano vozilo GVC 16/25 smo
že pripeljali v društvo in ga na velikonočni
ponedeljek predstavili krajanom, ki so si ga z zanimanjem ogledali. Uradno bomo vozilo prevzeli
20. junija, o čemer boste lahko več prebrali v eni
od naslednjih številk Podblegaških novic.
Ciril Alič

KŠPD

Bruci cepljeni proti
»študentskim virusom«
Brucovanja v organizaciji KŠPD se je letos
udeležilo manj bruck in brucov kot so jih
pričakovali, a kljub temu je bilo zabavno.
Rdeča nit brucovanja je bila gripa, ki je bila
še pred kratkim zelo aktualna tema v Sloveniji
in po svetu. Bruci so se zbrali v prostorih kluba,
kjer so jih starejši študentje pripravili na »cepljenje« z antivirusnim cepivom KŠPD, ki so
ga poimenovali A10. O tem, kako je cepivo
učinkovalo, bi bilo potrebno povprašati bruce.
Iz kluba pa so sporočili, da je cepivo imelo na
brucke in bruce manjše stranske učinke, ki pa
so dan zatem čudežno izginili.
Nato je sledila prekrstitev brucev v prave
študente. Nadeli so jim majice z napisom »As
ti tud gripou? – Ne jst sm bruc KŠPD!« Organizatorji pa so bili oblečeni v »zdravniško ekipo«.
Po uradnem delu je sledil žur s skupinami Final
Exit, Ta-rock in Rock Partyzani.
Po brucovanju je tradicionalno sledil izlet
za vse bruce in ostale člane KŠPD. Tokrat so
se zapeljali proti Štajerski, kjer so si v Laškem
ogledali pivovarno ter njeno muzejsko zbirko.
Tu je sledil postanek za kosilo. Pot so nadaljevali proti Olimju, kjer so si ogledali samostan
in tamkajšnjo čokoladnico ter se posladkali z
čokoladnimi dobrotami. V Kumrovcu pa so si
ogledali muzej na prostem. Izlet so zaključili na
Trojanah, kjer so si privoščili večerjo.
Veselo je bilo v klubu tudi ob obeležitvi
devete obletnice prostorov. Več o dogajanju in
aktivnostih, ki jih klub pripravlja za svoje člane,
pa je na njihovi prenovljeni spletni strani.
Lidija Razložnik

PGD Poljane

V garažo smo pripeljali novo vozilo
Poljanski gasilci smo v domači gasilski dom pripeljali novo gasilsko avtocisterno, s katero
smo nadomestili poškodovano vozilo. Ob prihodu vozila v Poljane se je pred gasilskim
domom zbralo veliko število domačih in povabljenih gasilcev, med katerimi je bil tudi
občinski poveljnik. Dogodek je privabil veliko krajanov, v večernih urah pa si je našo
pridobitev ogledal tudi župan Milan Čadež, ki nam je zaželel čim manj intervencij.
Vozilo smo prevzeli kasneje, kot smo najprej
načrtovali. A tega nam ni žal, saj se daljši čas
izdelave odraža tudi v kakovosti vozila. Kupiti
je bilo treba veliko nove opreme, sredstva za to
pa so prispevali občani s prostovoljnimi prispevki ob raznašanju koledarjev, z donacijami in s
prihodkom od koncerta.
Na vozilo vgrajena pralna naprava nam bo
olajšala pranje cest in drugih utrjenih površin
za potrebe kraja, ki smo jih do zdaj prali ročno.
Novi električni agregat pa bo služil za napajanje
reflektorjev, vgrajenih na dvižni stolp, in za
pogon električnih naprav, ki se uporabljajo ob
intervencijah.
Z novim gasilskim vozilom se je pričelo
obdobje intenzivnega usposabljanja gasilcev za
uporabo vozila in vgrajene opreme. Velik poudarek bomo dali usposabljanju voznikov, zato

se bomo s kamionom večkrat vozili po cestah
okoliša, ki ga pokriva PGD Poljane.
Kljub težkemu finančnemu
stanju pa nismo pozabili na naš
podmladek in smo v preteklem
obdobju zanj organizirali drsanje
na drsališču v Kranju in plavanje
v bazenu Železniki.
Med mladimi je bilo veliko
zanimanja, zato smo na drsanje
in plavanje peljali več ekip.
Naše članice so organizirale
zimski nočni pohod iz Poljan na
Blegoš. Udeležba je bila glede
na zahtevnost ture zaradi snega
zelo dobra.
Družabno življenje v Poljanah
smo gasilci popestrili s tradicio-

nalnim koncertom Vižanje s harmoniko, ki je
bil prav tako zelo dobro obiskan. To je tudi
motivacija za uspešno delo naprej.
Poljanski gasilci se zahvaljujemo vsem, ki
so kakor koli pripomogli k temu, da imamo v
garaži sodobno vozilo, in ki nas podpirajo pri
našem delu.
Metod Slabe, predsednik PGD Poljane
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KBK

Strelci

Tekmovalci v Pokal je ponovno v Gorenji vasi
pričakovanju
nastopa

Strelci strelskega društva Marmor Hotavlje Gorenja vas so konec marca ponovno osvojili
naslov pokalnega prvaka Slovenije v streljanju z zračnim orožjem, tokrat za leto 2010.

Še malo več kot mesec dni nas loči
do prvega gorskega teka – hoje iz
Kopačnice na Blegoš in nazaj. Sneg je
skopnel po celotni trasi in pravi čas je
za začetek oz. nadaljevanje treninga.
Vsem tistim, ki še oklevate, ali se
prijaviti ali ne, ŠDMH sporoča, da je
časa za trening še nekaj, mest pa je tudi
zadosti in niso številčno omejena.
Organizacija prireditve je v polnem teku,
v Kopačnici pa smo tudi že opazili tekače, ki
pridno trenirajo za gorski tek, ki bo 22. maja s
startom ob 9. uri v Kopačnici.
Nekaj že prijavljenih tekmovalcev smo
vprašali, kaj menijo o idejni zasnovi prireditve, njeni udeležbi in kakšna se jim zdi trasa
gorskega teka.
Župan Milan Čadež nam je zaupal: »Vse,
kar se dogaja v Poljanski dolini in sploh okoli
Blegoša, mi ni samo všeč, ampak je najboljše!
Glede na to, da meni zelo ustreza »švicanje«
navkreber, mi je trasa teka pisana na kožo, večji
del pa poznam že v detajle. Po mojem mnenju
se bo tekme prvič udeležilo med 50 in 100 tekmovalcev. Poudarjam pa, da je Blegoš vedno
izziv, naj bo tudi pri številu udeležencev. Sam
vsako leto ciljam na gorski maraton štirih občin,
ki je v sredini junija, tekma KBK pa bo odličen
trening in preizkus pred maratonom.«
Tekač Simon Alič, ki zase pravi, da je bolj
gorski tekač, pa nam je povedal: »Lepo se mi
zdi, da se tudi v teh krajih nekaj dogaja, sploh
pa takšna prireditev. Ljudje se vse več rekreirajo
in zato take prireditve zelo pozdravljam. Po tej
trasi še nikoli nisem šel, saj ponavadi štartam pri
Marmorju. Udeležba pa bo kar velika. Upam, da
na ta datum ni še kakšnih drugih tekov.«
Boštjan Pintar pa: »Idejna zasnova prireditve
je zelo dobra. Trasa teka je zelo lepa in prijetna.
Meni osebno je dolžina teka, ki se oglašuje kot
pripravljalni tek na maraton štirih občin, malo
kratka, saj iz izkušenj lahko povem, da se maraton dobro začenja šele z vzponom na Porezen,
to je približno po 20 kilometrih maratona. Tako
menim, da bodo na teku v ospredju tekmovalci,
ki so dobri v vzponu, saj bo prednost, ki si jo
bodo nabrali z vzponom na Blegoš, zelo težko
izničiti na tako kratkem spustu.«
Lojze Oblak: »Pozdravljam idejo KBK in
me veseli, da bo taka prireditev tudi na Blegošu.
Proga je zanimiva in zahtevna, saj je strma tako
gor kot dol. Opozoril bi neizkušene tekače, naj
bodo previdni pri spustu v dolino. Glede na to,
da bo KBK letos prvič, bo že 100 tekačev zelo
velik uspeh. Med prijavljenimi pa že vidim
favorita za zmago – Marjana Župančiča.«
Lidija Razložnik
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Gorenjevaški strelci z osvojenimi lovorikami
Zmaga v letu 2010 je bila še precej bolj
prepričljiva kot lanska, saj so drugouvrščene
Brežice premagali za kar 15 točk. V zbir točk
za pokalno lovoriko štejejo dosežki vseh ekip,
od kadetskih do članskih, Gorenjevaščani
pa so med redkimi klubi, ki imajo odlične
predstavnike v vseh tekmovalnih kategorijah.
Tako so prepričljivo zmago med mladinci s
puško dosegli Gašper in Lenart Oblak ter Andrej
Peternel, ki so že šesto leto zapored zmagali
v ligi. Mladinke s pištolo Špela Klemenčič,
Lucija Jezeršek in Eva Žun so vknjižile
drugo mesto v skupni razvrstitvi, kadeti Jure
Milinovič, Matej Oblak, Gregor Žun, Anamarija Mlakar in Ana Sirnik pa so dosegli šesto
mesto med pištolarji in enajsto med puškaši.

Zelo veliko so k skupni zmagi pripomogli
nastopi v članski 1B državni ligi. Gašper in
Lenart Oblak ter Andrej Peternel so v zadnjem
kolu z najboljšim dosežkom sezone med vsemi
ekipami prepričljivo zmagali in si s prvim mestom med 12 ekipami zagotovili napredovanje
v 1A člansko ligo, kar je bila tudi dolgoletna
želja gorenjevaških strelcev. V prihodnji sezoni bodo tako edini gorenjski predstavnik
v 1A ligi puška, prav tako bodo po starosti
tekmovalcev najmlajša ekipa 1A lige. Svoje pa
so prispevali tudi člani s pištolo. Uroš Poljanec,
Gašper Božič, Tomaž Jeram, Martin Benedičič,
Barbara Gabrovec, Betka Mlakar in Barbara
Savič so predvsem zaradi številnih težav s
poškodbami in smolo z okvarami zastarele
opreme tekmovanje končali šele na sedmem
mestu. Za pripravo gorenjevaških tekmovalcev
sta skrbela trenerja Krištof Kučić in Aleš Košir.
Strelce z zračnim orožjem čaka do konca sezone še
državno prvenstvo, ki bo potekalo v tem mesecu.
Za tekmovalce z malokalibrskim orožjem pa se
nadaljevanje sezone prične zadnji konec tedna v
aprilu, nadaljuje z mednarodnima turnirjema v
Suhlu in Plznu, konec sezone in s tem štiriletnega
obdobja pa bo zaznamovalo svetovno prvenstvo
v Münchnu, ki bo julija in avgusta.
K. K.

Timing ŠD Poljane

Poljanski časomerilci prvič na mednarodni tekmi
Na Rogli so bile pod okriljem mednarodne smučarske zveze FIS organizirane tri
tekme alpskega pokala v smučarskem teku, po rangu takoj za tekmami svetovnega
pokala. Za merjenje časa je tokrat skrbel Timing ŠD Poljane, ki se je s tem tudi
prvič pojavil na uradni tekmi mednarodne ravni.
Merjenje časa na tekmah Alpskega pokala
je bilo samo vrhunec letošnje zimske sezone,
v kateri je Timing ŠD Poljane z merjenjem in
obdelavo rezultatov sodeloval na skoraj vseh
pomembnejših tekmah v smučarskem teku v Sloveniji. Med drugim smo tako pokrili vsa državna
prvenstva, večino tekem državnega pokala in
večino rekreativnih smučarskih maratonov, pri
čemer je npr. na Bloških tekih sodelovalo kar 600
smučarskih tekačev. Pri pokrivanju smučarskih
tekov tesno sodelujemo s koordinatorjem za
smučarski tek pri SZS Jožetom Klemenčičem,
nekdanjim državnim reprezentantom.
Na Rogli so se tokrat tekmovalci pomerili v
treh disciplinah. V petek so štartali posamično, v
soboto so sledili množični štarti, v nedeljo pa so se
tekmovalci na progo pognali na podlagi zaostankov
prvih dveh dni. Ravno zadnjo kategorijo mladincev
je zaznamoval neverjetno izenačen fotofiniš
najboljših dveh tekmovalcev. Tehnični delegat FIS,
Avstrijec Dietmar Miklautsch, je zmagovalca lahko
potrdil šele po zelo natančnem preverjanju posnetkov s ciljne kamere. Na svoj račun so prišli tudi
naši tekmovalci, saj se je pri mladinkah na najvišjo
stopničko zavihtela Slovenka Anja Eržen.

Tekmovalce in organizatorje je s svojim
obiskom počastila tudi naša najboljša smučarska
tekačica Petra Majdič. Kot ponavadi dobre volje je
tudi tokrat z vsemi prijazno pokramljala, skupaj s
člani naše ekipe pa se je postavila tudi pred objektiv. Da je svet zelo majhen, pa kaže prisotnost še
enega znanca z olimpijskih iger, Uroša Ponikvarja,
ki se je na olimpijskih igrah kot tehnični delegat
FIS moral zagovarjati zaradi soodgovornosti za
slabo zavarovano progo, tokrat pa je kot vodja tekmovanja močno prispeval k končnemu odličnemu
vtisu ob zaključku tekmovanja.
Aleš Šubic

Floorball

Ženska floorball ekipa ŠDMH v naši občini deluje od leta 2004. Takrat se je nekaj
prijateljic, ki so se dobivale na popoldanski kavi, odločilo, da nekaj prostega časa
namenijo rekreaciji in tako združijo prijetno s koristim. Istega leta so se prijavile na
poletno hotaveljsko ligo ter se suvereno borile z mlajšimi dečki. Še vedno so edina ženska
floorball ekipa v Poljanski dolini. Prva ekipa je štela sedem igralk: Maja Oblak, Urška
Čadež, Polona Gantar, Mojca Mezeg, Nina Trček, Lili Fras in Petra Malovrh.
Čeprav so igranje floorballa pričele rekreativno, so že na prvih tekmah sodelovale zelo resno.
Njihov prvi trener je bil Gorazd Šork. Tako je
nastala ženska floorball ekipa Gošpek Team.
Trenirale so enkrat tedensko, v poletnem času pa
so sodelovale v občinskih ligah oz. ligah ŠDMH
(hotaveljska poletna liga, 24-ur floorballa).
Članstvo ekipe se je z leti tudi nekoliko zamenjalo.
Dobrodošla pa je bila vsaka, ki je pokazala interes
in resnost ter je redno, enkrat tedensko, obiskovala
treninge in se udeleževala tekem.
Zverine so letos osvojile naslov državnih prvakinj, na
katerega so zelo ponosne in so ga bile zelo vesele.
Hkrati pa potrjuje, da se da s trdim delom doseči sprva
tudi nemogoče cilje (začele so rekreativno). Zaupale so
nam tudi, da so se zavedale, da so sposobne osvojiti
omenjeni naslov in že zaupanje vase in v svojo dobro
in premišljeno igro jim je nedvomno pomagalo pri
osvojitvi naslova.
Pripravljajo pa se še na končnico mednarodne
avstrijske lige, ki je predvidena v mesecu maju. Zverine
imajo tam velike možnosti za osvojitev prvega mesta.

Jeseni 2006 so pričele trenirati pod vod
stvom trenerja Klemna Šifrarja. Preimenovale
so se v Zverine in se leto kasneje prvič udeležile
ženske floorball državne lige. Borile so se proti
ekipi Spider iz Škofje Loke, ekipi iz Borovnice
in ekipi iz Žirov in zasedle 3. mesto.
Vsako leto se je ekipa udeleževala vseh
lokalnih floorball dogodkov. Tako so sodelovale
na Dnevu borovnic v Borovnici, floorballu v
Zmincu, Švicballu v Poljanah, v žirovski in
hotaveljski ligi, floorballu v Brodeh, Slo open.
Z leti trdega treniranja so si članice nabirale
vedno več znanja in izkušenj, hkrati pa dobile
vedno večji elan za treninge in tekme. Trenirati
so pričele dvakrat tedensko in ob koncih tedna
sodelovale v državni ligi.
Spomladi 2008 se je nekaj deklet odločilo,
da bodo igrale v državni reprezentanci in se tako
udeležile kvalifikacij za svetovno prvenstvo
2009, ki je bilo na Švedskem. Kvalifikacije so
potekale v Idriji, vendar je slovenska repre
zentanca za las zgrešila uvrstitev na svetovno

Foto iz arhiva Zverin

Hotaveljske Zverine so državne prvakinje

prvenstvo, saj je zasedla četrto mesto. Trener
državne reprezentance je bil norvežan Erik
Holm Melby.
Zverine so nadaljevale treninge pod vodstvom Davida Oblaka, ki je bil njihov trener
eno leto, v letošnji sezoni pa jih trenira Blaž
Fras. Trenutno treninge obiskuje 12 domačih
igralk in pet igralk iz škofjeloškega floorball
kluba Insport Škofja Loka. To so Tina Šifrar,
Karin Žavbi, Lavra Žavbi, Mirjam Kokalj,
Simona Dolinar, Katja Mrak, Petra Malovrh,
Branka Klemenčič, Nina Trček, Nela Mlinar,
Ana Fojkar, Tanja Alič in Meta Sporiš. Igralke
Urška Čadež, Maja Oblak, Tanja Tavčar in Eva
Škrlec pa so trenutno treninge zamenjale za
poklic (bodočih) mamic.
Lidija Razložnik

Karate klub Ronin

Državno prvenstvo v krosu

Člani karate kluba Ronin so se udeležili državnega in evropskega prvenstva v
JKA karateju in ponovno dosegli odlične rezultate, kar potrjuje strokovno in
kakovostno delo v klubu.

postala prvaka

Tone Kosmač
Na državnem so
pobrali zavidljivo število kolajn in Peter Oblak
V Kopru pa je potekalo državno prvenstvo v
JKA karateju. Udeležilo se ga je 267 tekmovalcev
iz 18 klubov, med njimi pa je bilo 18 tekmovalcev
iz poljanskega kluba, ki so ponovno dosegli zelo
dobre rezultate, saj je več kot polovica naših tekmovalcev posegla po prvih treh mestih. Najboljša
med njimi je bila Simona Kokelj, ki je zmagala
med članicami v kategoriji B-kata. Druga mesta
so osvojili Nik Mahnič (kadeti B-kata), Jurij Šubic
(člani A- kumite), Jurij Šubic (veterani A-kata) in
ekipa Ronin 1 v sestavi Diego Kelebuda, Marko
Bergant, Jurij Šubic (člani – kumite). Tretji so bili
Aleš Čadež (kadeti B-kata), Marko Bergant (člani
A – kumite), Robert Božič (člani B-kata) in ekipa
Ronin 2, ki so ji sestavljali Domen Poljanšek,
Dejan Padovac ter Rok Slana (člani – kumite),
prav tako tudi ekipa Ronin, za katero so med
člani – kata nastopali Diego Kelebuda, Marko
Bergant ter Jurij Šubic.
V Bochumu v Nemčiji je potekalo evropsko
prvenstvo v JKA karateju za članske in mladinske kategorije. Iz Karate kluba Ronin se ga je
udeležil Jurij Šubic v disciplinah člani – kumite
ekipno (Jurij Šubic, Goran Milovanovič, Florjan

Reiter in David Zupanc) ter kumite posamično.
Članska ekipa v kumiteju je v močni konkurenci
osvojila 3. mesto. V drugem krogu je premagala
izbrano ekipo Norveške, v polfinalu pa jih je
premagala ekipa Italije, ki je na koncu postala
evropski prvak. Jurij Šubic je osvojil 3. mesto
v kumiteju ekipno, posamično pa izgubil v 2.
krogu z madžarskim tekmovalcem.
V poljanski telovadnici pa so potekali izpiti
za KYU stopnje. Od 19 kandidatov jih je izpit
uspešno opravilo 17. Več pa si lahko preberete
na spletni strani kluba.
T. Š.

Kros je ena od atletskih disciplin, kjer je
proga običajno speljana po travnikih v krogu,
dolgem kilometer in z manjšim vzponom in
spustom. Najmlajši tekači tako pretečejo en
krog, člani in mlajši člani pa 10 krogov.
Atletski klub Domžale je v Dragomlju pri
Domžalah organiziral državno prvenstvo v
krosu za vse kategorije. Dva sončna dneva nista
bila dovolj, da bi osušila precej namočeno progo
v Dragomlju, vendar se tekmovalci blata niso
ustrašili. Na startu je bila tako zbrana večina
najboljših tekačev v Sloveniji.
V najprestižnejši članski konkurenci je imel
Hotaveljčan Tone Kosmač na zahtevni 10-kilometrski progi največ moči in je v cilj pritekel kot
prvi s časom 31 minut in 16 sekund. Na enako
dolgi progi je med mlajšimi člani Peter Oblak
z Dolenje Dobrave, sicer odličen gorski tekač,
prepričljivo ugnal vso konkurenco. V obeh
kategorijah mladincev, ki sta bili kar številčni, je
Matija Oblak med starejšimi mladinci dosegel
peto mesto, Žiga Čadež iz Hotovlje pa je bil pri
mlajših mladincih osmi. Njegov brat Anže je v
kategoriji pionirjev zasedel deveto mesto.
P. O.
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TRGOVINA
T +386 4 507 00 31/40/43
F +386 4 518 16 41
E trgovina@m-h.si
Trgovina je odprta
od ponedeljka do petka od 8h do 18h,
v soboto od 8h do 12h.

www.marmor-hotavlje.si

Nova linija izdelkov za zunanjo
ureditev iz lastnih kamnov
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