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GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

letnik 14, številka 6
junij 2010

novicenovice
Podblega{ke Podblega{ke 

Ob 25. juniju, dnevu slovenske državnosti,  
ko praznujemo stoletja težko pričakovano 

rojstvo samostojne Slovenije,  
čestitamo občankam in občanom občine 
Gorenja vas - Poljane in želimo prijetno  

in ponosno praznovanje!

 Župan Milan Čadež
in občinska uprava
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Iz županovega 
dnevnika

PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska 
pošta: podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Milka Bizovičar. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Burnik, Tadeja Šubic in Lidija 
Razložnik. Oglasno trženje: Simon Čadež (podblegaske@gmail.com). Lektorici: Ana Jurjevič in Polona Peternelj. Računalniški prelom in oblikovanje: Tomyco, d. o. o. Tisk: Tiskarna 
Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2200 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh občine www.
obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor tega 
pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.  
Foto: Tadeja Šubic.

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?

torek 15.–17. ure po telefonu: 031/847-961 

sreda 14.–17. ure na sedežu občine

Kdaj in kako do poslanca?

ponedeljek ves dan po telefonu: 031/847-961 

ponedeljek 13.–15. ure
v poslanski pisarni, po 

predhodni najavi na telefon

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla  sredi 
julija. Vaše prispevke pričakujemo najkasneje do 
1. julija elektronski pošti: podblegaske.novice@

gmail.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!

 Dnevni red s petnajstimi točkami je napove
doval dolgo sejo, a se je po začetnih vprašanjih 
svetnikov odvijala razmeroma hitro. Boga 
Žuna je zanimalo, kako napreduje izgradnja 
širokopasovnega omrežja in kdaj bo možen prik
lop uporabnikov. Marko Kržišnik pa je opozoril 
na neustrezno urejeno avtobusno postajališče 
na Sovodnju, kjer avtobus ustavlja kar sredi 
ceste. Izpostavil je tudi počasno saniranje ceste 
Trebija–Sovodenj, ki vedno poteka le po krajših 
odsekih, namesto da bi se lotili rekonstrukcije ce
lotnega odseka. Župan Milan Čadež je odgovoril, 
da je do leta 2013 za sanacijo štirih odsekov ceste 
na razpolago milijon evrov, da pa celotna rekon
strukcija ne pride v poštev, ker ta trasa predstavlja 
enega izmed možnih potekov 4. razvojne osi. 
Boštjana Pintarja pa je zanimalo, kaj je potrebno 
storiti za umiritev hitrosti prometa skozi Trebijo. 
Župan je predlagal zbiranje podpisov občanov 
za postavitev ležečih ovir na cesti. 

Dvorec Visoko in rebalans proračuna 
Svetniki so sprejeli sklep o vstopu občine Gore

nja vas - Poljane kot družbenika v družbo Dvorec 
Visoko, ki bo z zasebnimi sredstvi investirala v 
obnovo dvorca. Potrdili so tudi pogodbo, ki ureja 
medsebojne obveznosti vseh strani za obdobje do 
realizacije celotnega projekta ter zajema varovalke 
glede ureditve nepremičnin, če do realizacije 
načrta ne bi prišlo skladno z zastavljenimi cilji. 
Prav tako je bila sprejeta obsežna predinvesticijska 
zasnova za realizacijo projekta.

Seznanili in sprejeli so sklep o rebalansu 
proračuna občine Gorenja vas - Poljane za leto 
2010, ki predvideva zmanjšanje celotnih prihod
kov za nekaj manj kot pol milijona evrov. To je 
predvsem zaradi zmanjšanja rente (nadomestila za 
omejeno rabo prostora) za 110.374 evrov in manjših 
prihodkov (za 240.406 evrov) od načrtovane 
prodaje poslovnih prostorov in od prodaje zemljišč 
v Gospodarski coni 
Todraž. Letos namreč 
ni pričakovati prodaje, 
kot je bila predvidena 
ob pripravi proračuna. 
Tudi transferni pri
hodki so zmanjšani 
za nekaj več kot 120 
tisoč evrov, medtem 
ko so na drugi strani 
med odhodki morali 
zagotoviti več sredstev 

21. seja občinskega sveta

Pred poletjem so sprejeli pomembne sklepe
Najpomembnejša novica za mnoge občane z zadnje seje občinskega sveta je, 
da so svetniki sprejeli občinski prostorski načrt (OPN). Zdaj sledi le še objava 
v Uradnem listu, potem pa občani lahko zaprosijo za pridobitev lokacijske in-
formacije ali potrdila o namenski rabi zemljišča. Podrobneje o tem v posebnem 
članku na strani 9.

predvsem za poplačilo zimske službe in uskladitev 
projekta Ureditev porečja Sore.

Na seji so svetniki tudi sprejeli sklep o 
prenehanju zavoda Lokalna turistična orga
nizacija Blegoš in začetek postopka likvidacije. 
Opravljanje večine nalog bo prevzela Razvojna 
agencija Sora. O tem podrobneje pišemo v 
posebnem članku na strani 5.

Gradnja kanalizacije in vodovoda
Kristina Knific je podrobneje predstavila 

investicijski program izgradnje kanalizacije 
Javorje, ki obsega izgradnjo dveh zaključenih 
kanalizacijskih omrežij – sistem Četena Ravan 

#############

Zaradi nenehnih težav z elektronskim naslovom: 
podblegaske_novice@yahoo.com smo odprli novi naslov, 

kamor lahko pošiljate vaše prispevke, mnenja in predloge: 

podblegaske.novice@gmail.compodblegaske.novice@gmail.com ..

Uredništvo

#############

• 7. maj: Odprtje 
zbirnega centra v To-
dražu, kamor občani 
lahko oddajajo skoraj 
vse odpadke, ki nas
tanejo doma. Nevar
ne odpadke bomo še 
naprej zbirali ločeno.

• 9. maj: Udeležba na tradicionalnem 
pohodu na Blegoš skupaj z gostom, tudi 
našim rojakom, predsednikom državnega 
zbora Pavlom Gantarjem.

• 11. maj: Ogled na novo poškodovanih 
odsekov na cesti Trebija–Sovodenj s pred
stavniki Direkcije RS za ceste. Zagotovili so, da 
bodo evidentirane odseke dali v projektiranje.

• 11. maj: Na predstavitvi knjige o Rup
nikovi liniji.

• 13. maj: Ogled področja pri Osnovni 
šoli v Poljanah zaradi potrebne učinkovitejše 
in varnejše prometne ureditve.

• 15. maj: Na regijskih igrah specialne 
olimpijade v Škofji Loki v vlogi častnega 
predsednika.

• 19. maj: Sestanek glede nujne medicinske 
pomoči na škofjeloškem področju z vodstvom 
Osnovnega zdravstva Gorenjske. Služba se bo 
organizirala v skladu z novim pravilnikom.

• 22. maj: Udeležba na gorskem teku 
Kopačnica–Blegoš–Kopačnica.

• 24. maj: Sestanek v OŠ Poljane glede 
prometne ureditve. Dogovor o ukrepih.

• 24. maj: Na podelitvi priznanj v mladim 
raziskovalcem v OŠ Ivana Tavčarja. 

• 25. maj: Na odprtju razstave Polanci 
v mestu.

• 26. maj: Tehnični pregled projekta Gorenje-
vaška obvoznica na ministrstvu za promet.

• 29. maj: Udeležba na Visoškem teku.
• 29. maj: Obisk literarnega večera v 

Štefanovi hiši v Poljanah v sklopu prireditev 
Šubičeve kolonije. 

Izbor: M. B.
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Pred poletjem so sprejeli pomembne sklepe

Sprejeti so vsi otroci, razen dveh za drugo 
starostno obdobje, za katera pa ni prostora v 
nobenem od vrtcev v občini. Marinka Vidovič, 
vodja Vrtca Zala, je povedala, da so sicer 
počakali, ali bodo vsi starši v roku vrnili pod
pisane pogodbe o vpisu otrok v vrtec. To se je 
na žalost dveh zavrnjenih otrok, ki ju tako ne 
morejo sprejeti, tudi zgodilo. 

Letos so sicer vpis otrok v vrtec končali 
z nekoliko manj težav, saj ni bilo treba iskati 
nadomestnih lokacij, tako kot lani. Septembra 
bodo namreč na Dobravi odprli najprej tri nove 
igralnice, decembra pa še en oddelek jasli za 
otroke, ki septembra še ne bodo izpolnjevali 
starostnega pogoja za sprejem (stari morajo biti 
najmanj 11 mesecev). Poleg tega bo OŠ Ivana 
Tavčarja dobila nazaj učilnico, ki so jo zdaj 
uporabljali za potrebe vrtca, pa tudi v Lovskem 
domu v Poljanah bo prihodnje leto le še ena 
skupina otrok najvišje starosti in ne več dve. 

Lani vsaj 100 rojstev
Pa še nekaj statistike. Leta 2009 se je v 

občini Gorenja vas - Poljane rodilo vsaj 100 
otrok – toliko vlog so namreč na občini pre
jeli za izplačilo nadomestila za novorojenca, 
medtem ko uradnih podatkov še ni. To je sicer 
manj kot leta 2008, ko je bilo rojstev 121. V 
šolskem letu 2009/2010 Vrtec Zala obiskuje 
136 otrok, na Sovodnju 38 in v Lučinah 18, 
skupaj torej 192 otrok. V Vrtec Agata v Pol
janah in Javorjah je skupaj vključenih 168 
otrok. Prihodnje šolsko leto se bodo te številke 
nekoliko prerazporedile in skupno povečale za 
41. V Vrtcu Zala v Gorenji vasi bo 119 otrok, 
na Dobravi 63, na Sovodnju 37 in v Lučinah 
19, kar je skupaj 238. V Vrtec Agata v Poljanah 

Vpis v vrtec

Letos bodo mesto dobili skoraj vsi otroci
Komisija za sprejem otrok v vrtec je obravnavala skupaj 159 vlog za vpis otrok 
v vrtec. Ker so februarja odprli oddelek v Lučinah, septembra pa bo prvo gen-
eracijo otrok sprejel tudi vrtec na Dobravi, so skoraj vsi starši prejeli pozitivne 
odločbe za sprejem v vrtec.

in Javorjah pa bo skupno vključenih 163 otrok, 
kar pomeni, da bo vrtčevsko varstvo v občini v 
šolskem letu 2010/2011 imel 401 otrok.

Pravočasno urejeni prostori
Na novi lokaciji vrtca na Dobravi potekajo 

adaptacijska dela, ki bi po besedah direktorice 
občinske uprave Elizabete Rakovec lahko 
potekala hitreje, vendar pričakujejo, da bodo 
prostori urejeni do septembra. Uredili bodo štiri 
igralnice, ki bodo tudi namensko opremljene. 
»Opremo bomo delno zagotovili iz Lovskega 
doma Poljane, kjer inšpekcijske službe ne 
dovolijo več dveh oddelkov, ter s preselitvijo 
igralnice iz gorenjevaške osnovne šole, ki je 
doslej gostovala v učilnici, ki jo šola v prihod
njem letu nujno potrebuje za potrebe pouka,« 
je pojasnila Rakovčeva. Dodala je še, da bodo 
ob vhodu v vrtec na novo uredili razdelilno 
kuhinjo, saj bodo hrano pripravljali v centralni 
kuhinji gorenjevaške šole. Pred vrtcem bo ure
jeno parkirišče, na zunanjih travnatih površinah 
za objektom pa bo približno 1000 kvadratnih 
metrov veliko igrišče z igrali.

Tina Dolenc
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in sistem Murave–Javorje–Dolenčice. Projekt bo 
izboljšal kakovost bivanja občanov in omogočil 
doseganje okoljskih standardov ter razvoj občine. 
Skupaj bi bil kanalizacijski sistem dolg 4539 
metrov, zgradili bi dve čistilni napravi, in sicer v 
naselju Četena Ravan ter Dolenčice, na kateri bi 
priključili 294 prebivalcev oziroma 90 odstotkov 
vseh v naseljih Četena Ravan, Javorje, Murave 
in Dolenčice. Projekt je ocenjen na dva milijona 
evrov, pri čemer na občini računajo, da bi iz 
evropskih sredstev pridobili 1,1 milijona evrov, 
razliko bo financirala občina. Trenutno na občini 
čakajo na izdajo odločbe o višini sofinanciranja iz 
EU skladov, ki jo bodo prejeli predvidoma konec 
meseca. Izvajanje projekta je predvideno med 
oktobrom 2010 in septembrom 2012. 

Drugi obsežnejši projekt, s katerim se je sez
nanil občinski svet, pa je izgradnja vodovodnega 
sistema na območju naselij Podvrh, Zapreval in 
Četena Ravan. S tem bi rešili problem zadostne 
in ustrezne oskrbe s pitno vodo za prebivalce 
na omenjenih območjih in za potrebe turistične 
dejavnosti na območju ter zadostili okoljskim 
standardom. Predvidena je izgradnja vodovod
nega sistema v dolžini 4371 metrov, vodohran 
Podvrh z zmogljivostjo 100 kubičnih metrov, na 
sistem pa bi priključili 91 prebivalcev omenjenih 
naselij. Investicija je ocenjena na približno milijon 
evrov, od katerih bi iz EU skladov pridobili dobrih 
620.000 evrov, razliko pa bi krila občina Gorenja 
vas - Poljane. Tudi pri tem projektu občina čaka 
na izdajo odločbe glede višine sofinanciranja pro
jekta, medtem ko je izgradnja sistema predvidena 
med januarjem 2011 in septembrom 2012. 

Za 13 kilogramov  
manj odpadkov na prebivalca

Kristina Knific je na seji poročala tudi o rezul
tatih ločenega zbiranja odpadkov v občini, ki so 
jih svetniki zelo pohvalili. Pri primerjavi rezulta
tov iz let 2008 in 2009 je opaziti, da se je količina 
ostankov komunalnih odpadkov zmanjšala za 
224 ton, količina zbranih nevarnih odpadkov 
se je povečala za 22,5 tone, kar je predvsem 
posledica večje količine zbranih odpadnih gum. 
Lani so zbrali tudi za 25,4 tone več kosovnih 
odpadkov, za 92,4 tone več embalaže, za 11,4 
tone več stekla in za 20,8 tone več papirja kot 
leta 2008. To je tudi pomenilo, da se je količina 
zbranih odpadkov na prebivalca lani s 150 
zmanjšala na 137 kilogramov. Količina ločeno 
zbrane embalaže na prebivalca se je povečala 
z 9,2 na 22 kilogramov, količina odloženih 
nevarnih odpadkov pa se je zmanjšala s 118 na 
89 kilogramov. Stroški zbiranja odpadkov so 
se lani povečali za deset odstotkov na 146.082 
evra, kar je posledica višjih stroškov odlaganja 
(za 18 odstotkov) in dodatnega odvoza embalaže 
na območjih, kjer je bil leta 2008 le en odvoz. 
Knifičeva ocenjuje povišanje kot zmerno, saj 
bi bili stroški odlaganja v primeru, da skupna 
količina odloženih odpadkov v primerjavi z 
letom 2008 ne bi bila za 345 ton manjša, višji za 
36.225 evrov oziroma za 35,6 odstotka. 

Tina Dolenc
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Odprtje pomladi dokončanega vaškega 
središča v Gorenji vasi bo občina Gorenja 
vas - Poljane združila s praznovanjem dneva 
državnosti. Tako bo na predvečer praznika, 24. 
junija, ob 18. uri najprej maša za domovino, ob 
19. uri bo kratek program ob dnevu državnosti, 
nato pa odprtje gorenjevaškega trga. Program 
prireditve oblikuje Miran Pondelek. 

Čeprav fontana tam stoji šele nekaj mesecev 
in na njem zob časa še ni mogel pustiti sledi, pa 
je to storil nekdo s svojim podpisom. Čeprav 
zapis ni velik ali tako zelo opazen, pa velja opozo-
rilo, da umetniška dela v javnosti niso postavljena 
zato, da bi služila kot prostor za pisno izražanje 
posameznikov, niti niso namenjena fizičnemu 
razgibavanju v obliki plezanja po njih. Tam so 

Glede na to, da je v loškem pogorju veliko 
razpršenih gradenj in da bodo prebivalci morali 
do 31. decembra 2015 sami poskrbeti za odva
janje na poselitvenem območju s PE med 2.000 
in 15.000 in do 31. decembra 2017 na poselit
venem območju s PE med 50 in 2.000, je bilo 
zanimanje za predavanje zelo veliko, saj je bila 
predavalnica v OŠ Loka - Mesto skoraj polna. 
PE je populacijska enota ali en prebivalec.

Trenutno sta v naši občini urejena dva kanali
zacijska sistema s čistilno napravo. Za Poljane se 
predvideva širitev omrežja za naselja Predmost, 
Hotovlja, Dobje in novo gospodarsko cono 
Dobje, dolgoročno pa tudi za Volčo. Za Gorenjo 
vas se predvideva širitev prispevnega območja 
za Gorenjo vas, Hotavlje, Podgoro, Trebijo, 
Dolenjo Dobravo, Gorenjo Dobravo, Todraž in 
Dobravšce. Javna kanalizacija se predvideva še 
za strnjena naselja Javorje, Sovodenj, Lučine 
in Dolge Njive. Na preostalih območjih se 
čiščenje komunalnih vod rešuje z individualno 
gradnjo nepretočnih greznic in malih komunal
nih čistilnih naprav, kot predvideva občinski 
prostorski načrt. 

Čistilnih naprav je več vrst. Poznamo male 
čistilne naprave na pritrjeno ali na razpršeno 
biomaso, lagunske in rastlinske čistilne naprave 
ter pretočne greznice s čiščenjem v tleh. Za 
pretočno greznico za eno družino potrebujemo 
približno 20 m² površine, za malo tipsko ČN 
od 5 do 10 m², za rastlinsko 30 m², za lagunsko 
pa 125 m².

Nepretočne greznice
Za nepretočne greznice velja, da težko 

dosežemo njihovo neprepustnost, imeti pa je 
treba tudi izkaz o rednem odvozu komunalnih 
voda in blata, kar predstavlja sorazmerno velik 
in stalen strošek. Čistilo naj bi se jih vsako leto 
ali minimalno na štiri leta. Zato velja razmisliti 
o gradnji cenejših MČN. Vendar pa je tudi MČN 
treba redno strokovno vzdrževati in zagotavljati 
optimalne pogoje čiščenja komunalnih voda 
po priporočilu proizvajalca, da se zagotovijo 

Vodnjak življenja ni niti prostor za grafite niti plezalna stena
zato, da polepšajo izgled kraja, mu dajo nek 
pečat, morda prepoznavnost, vendar ne po tem, 
kaj piše na posameznem kipu, spomeniku ali 
vodnjaku.                                                     T. D.
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Male čistilne naprave

Do 2017 bomo morali imeti urejeno čiščenje voda
Lokalna akcijska skupina loškega pogorja je organizirala predavanje z naslovom 
Možne izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (MČN) na območjih razpršene 
poselitve. Na predavanju sta Boris Kompare, vodja Inštituta za zdravstveno higi-
tehniko, ki deluje v okviru Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, in sodelavka 
Marta Vahter predstavila zakonodajne okvire na področju čiščenja odpadnih ko-
munalnih voda, ekonomske in prostorske vidike, tehnično dokumentacijo, sisteme 
in tipe malih komunalnih naprav. Povedala sta več o nastanku komunalnih voda, 
načinih čiščenja in samočistilni sposobnosti vode, kako se lotimo čiščenja odpadne 
vode in na kaj moramo biti pozorni pri nakupu čistilnih naprav.

standardni parametri za izpust vode v okolje. 
Neprimerno vzdrževana MČN bo gotovo 
povzročila neprijetne vonjave. Dejstvo je, da 
so male komunalne čistilne naprave za en ob
jekt, za približno pet oseb ali 5 PE sorazmerno 
drage in da velja razmisliti o skupni sosedski 
gradnji večje MČN za več stanovanjskih hiš ali 
gospodarstev, če so sorazmerno blizu. 

Tipske MČN
Tipska mala čistilna naprava je lahka, na

rejena iz plastike, ima dolgo življenjsko dobo, 
kemično je obstojna, enostavna za vzdrževanje 
in ima majhno porabo električne energije. Pri 
nakupu plastičnih tipskih MČN je treba biti 
posebno pazljiv, da kupimo tako, ki ni varjena 
ali na kak drug način spojena, ampak je iz
vedena v enem kosu. S tem je zagotovljena 
daljša življenjska doba, saj je možnost poškodb 
precej manjša. Pazljivi moramo biti tudi, da ne 
gradimo na nestabilnem, plazovitem področju, 
kajti tudi tu lahko pride do poškodb, stiskanja in 
pokanja plastike. Za postavitev MČN potrebu
jemo idejno zasnovo, soglasja pristojnih služb 
in projekt za izvedbo. Kot je povedal Kompare, 
je v kakovostno izvedenih greznicah možno na
mestiti prezračevano naravo, s katero dovajamo 
vanjo kisik in tako pripravimo mikro čistilno 
napravo. V MČN ne smemo dovajati meteorne 
vode, kajti s tem bi močno razredčili vodo, kar 
zmanjša učinkovitost delovanja mikroorganiz
mov in tudi zahtevane standarde pri izpustu 
vode v vodotok. Tudi nenadni izlivi komunalne 
vode, npr. praznjenje kadi, v ČN povzročajo 
šoke v delovanju mikroorganizmov. 

Rastlinske čistilne naprave
Rastlinske čistilne naprave posnemajo 

samočistilno sposobnost narave za čiščenje 
onesnaženih voda in so zasajene s trstičjem, 
lahko pa tudi vrbovjem. Delujejo brez strojne 
in električne opreme, zato je prihranek pri 
njihovi postavitvi, vzdrževanju in obratovanju 
velik, vsaj trikrat manjši kot pri klasičnih MČN. 
Sistem sestoji iz več zaporednih bazenov, izo
liranih s folijo in napolnjenih s substratom, kjer 
voda odteka pod površino, tako da ne povzroča 
neprijetnega vonja. V sodelovanju mikroor
ganizmov in močvirskih rastlin ter aktivnih, 
vnaprej načrtovanih fizikalnih in kemijskih 
procesov se voda očisti do zahtevanih stan
dardov. Vodo lahko uporabimo tudi za zalivanje 
in namakanje, gašenje požarov in podobno. Za 
enega prebivalca rabimo 2,5 m² površine. 

Kako do sredstev za gradnjo MČN? 
V aprilski števili Podblegaških novic je že 

bil objavljen razpis za dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za gradnjo MČN velikosti 
do 50 PE. Rok za prijavo je 30. junij. 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 na PE.

Pri Eko skladu pa posameznik lahko za 
gradnjo male komunalne čistilne naprave do 
25 PE najame posojilo s fiksno nominalno 
letno obrestno mero. Ta pri odplačilni dobi do 
pet let znaša 3,2 odstotka in za odplačilno dobo 
od pet do deset let 3,9 odstotka. Na voljo je 12 
milijonov evrov, razpis pa bo odprt do porabe 
sredstev oziroma do 28. januarja 2011.

Tadeja Šubic

Proizvajalcev ali uvoznikov MČN je veliko in treba je 
dobro premisliti, kateri način in katerega proizvajalca 

bomo izbrali. Nekateri proizvajalci nudijo poleg 
servisiranja tudi redno vzdrževanje. Dobro se je 
posvetovati s tistimi, ki tako napravo že imajo. 

Kateri tip MČN pa bomo izbrali, je odvisno od več 
dejavnikov: števila PE, okolja, razpoložljivega prostora, 

možnosti priključitve večjega števila hiš, stabilnosti 
območja in nenazadnje tudi finančnih sredstev.

Na spletni strani http://www.fgg.uni-lj.si/izh/izh1/0_
Dokumenti/Projekti/MCN/Brosura.pdf

je objavljena brošura Male čistilne naprave na 
območju razpršene gradnje, iz katere izveste več o 

zakonodaji in malih čistilnih napravah.
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I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2010.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot tudi podatki o zavezancih, 
bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih občine Gorenja vas – 
Poljane, na naslovu Poljanska cesta 87, Gorenja vas, v sobi številka 9 v 1. 
nadstropju.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko 
pregledujejo podatke in na te podatke podajo pripombe od 14. junija do 8. 
julija 2010, in sicer vsak ponedeljek od 8. do 12. ure in v vsako sredo od 12. 
do 17. ure. Pripombe je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na naslov 
občine Gorenja vas - Poljane.

II.
Zavezanci so občini Gorenja vas - Poljane dolžni v 30. dneh po objavi tega 
javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe 
ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2010.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so: 
sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti 

prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, 
sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema 
poštne pošiljke in podobno.
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo 
podatki, s katerim razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja 
zavezanca. 

III.
Zavezanci spremembe sporočajo občini Gorenja vas - Poljane s pisno in 
podpisano vlogo.
Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži:
s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
osebno, z vložitvijo v tajništvu na sedežu občine Gorenja vas - Poljane.

Kontaktna oseba:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224  Gorenja vas, Bernard 
Strel, tel. 04/51-83-116 ali po e-pošti: bernard.strel@obcina-gvp.si.

Gorenja vas, 11. junij 2010

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

Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi 218.c člena in 218.č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04  
– uradno prečiščeno besedilo) ter 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gorenja vas - Poljane 

(Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 55/02, 82/04 in 106/05), objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi  

z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010

Direktor RAS Rok Šimenc pojasnjuje: 
»Povezava LTO Blegoš in RAS se zdi po de
setih letih delovanja logična posledica. RAS 
se je v teh letih uveljavila na treh področjih: 
razvoju malega gospodarstva, razvoju 
podeželja in trajnostnem razvoju. S tem pod
pira tri pomembne stebre razvoja območja, ki 
se na eni strani stalno prepletajo s področjem 
turizma, na drugi strani pa ji manjka ravno 
področje turizma za zaokrožitev razvoja, ki 
ni strogo vezan na delovanje lokalne skup
nosti oz. občin. Instituciji združujemo, da bi 
prepletli vsebine različnih področji, saj bi v 
nasprotnem primeru lahko prišlo do podva
janja aktivnosti ali celo konkuriranja na istih 
nacionalnih EU razpisih. To bi bilo za razvoj 
celotnega loškega območja slabo in nedopust
no.« Na vprašanje, kako je zavod deloval, pa 
odgovarja: »Ocenjujem, da je LTO večinoma 
delal dobro, še posebej v prvi polovici, ko je 

Združevanje

LTO Blegoš prehaja pod okrilje RAS
Veliko se govori o prihodnosti Zavoda za pospeševanje turizma, krajše LTO 
Blegoš, ki so ga pred desetimi leti ustanovile občine na Loškem. Občina Gorenja 
vas - Poljane je na zadnji seji, tako kot preostale tri občine, sprejela sklep o 
prenehanju LTO-ja in začetku postopka likvidacije zavoda. LTO bo prešel pod 
okrilje Razvojne agencije Sora (RAS).

razvil vse pomembnejše turistične produkte 
na loškem območju, kot so npr. pohodništvo 
in kolesarjenje, Venerina pot, Rupnikova lin
ija, poroke. Projekte je podprl z mrežo TIC-
ov, EU projekti in organizacijo enodnevnih 
izletov in prireditev. V zadnjem obdobju pa 
je bila v inštituciji očitna kriza vodenja, z 
neustrezno organizacijo dela. LTO Blegoš se 
v zadnjem času ni razvijal, temveč je skrbel 
predvsem za preživetje samega sebe, kar pa 
gotovo ni namen razvojne inštitucije. Veliko 
odgovornost za rešitev nastalega položaja 
in nadaljnjega turističnega razvoja območja 
je pokazala zdajšnja namestnica direktorice 
Andreja Križnar, ki je z marljivim delom 
zakrpala luknje v poslovanju in kot logično 
posledico nadaljnjega razvoja LTO-ja videla 
združitev z RAS v močno razvojno inštitucijo 
na loškem območju. V nasprotnem primeru bi 
lahko bila inštitucija prepuščena stagnaciji in 

nezadovoljstvu tako ustanoviteljev in zapos
lenih kot tudi uporabnikov.«

Po besedah Šimenca je potrebno v prvi fazi 
enotnega delovanja inštitucij pod skupno streho 
dati poudarek predvsem štirim točkam, ki bodo 
omogočile reorganizacijo in učinkovitejše de
lovanje turističnega področja. To so projektna 
organiziranost z organizacijo, ki bo temeljila 
na principu ključnih kupcev (vsaka občina ima 
svojega skrbnika), povezovanje s turističnimi 
društvi in priprava skupnih projektov, razvoj 
večjih projektov, ki bodo povezovali celotno 
območje, ter ciljno trženje v Sloveniji, zame
jstvu in pri partnerskih mestih. Prepričan je, 
da bi bila uresničitev teh temeljnih točk dober 
začetek novega in učinkovitejšega razvoja 
turizma na Loškem. 

In kaj združitev pomeni za našo občino? 
Marjeta Šifrar, ki je na občini GVP zadolžena 
za področje turizma in razvojnih projektov, 
je povedala: »Za našo občino bo to pomenilo 
zmanjšanje stroškov, izvajanje dejavnosti pa 
bo bolj učinkovito in ekonomično. Načrtovane 
dejavnosti se bodo še naprej izvajale nemoteno 
v organizaciji tistih, ki so jih predvideli.«

Lidija Razložnik
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Sredstva lahko posamezniki pridobijo za 
enega ali več od desetih razpisanih ukrepov, 
med drugim vgradnjo solarnega ogrevalnega 
sistema ali toplotne črpalke za pripravo tople 
sanitarne vode in/ali centralno ogrevanje, za
menjavo oken, toplotno izolacijo fasade ali 
strehe oziroma podstrešja, vgradnjo kurilne 
naprave na lesno biomaso, vgradnjo sistema 
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 
zraka, gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pa
sivne hiše ali stanovanjske enote v stavbi, ki je 
zgrajena ali obnovljena v pasivnem energijskem 
razredu. Do porabe sredstev oziroma do konca 
leta je za ta namen na voljo 13,72 milijona 
evrov, posameznik pa lahko pridobi povrnjenih 

Eko sklad

Nove priložnosti za subvencioniranje 
energetsko varčnih gradenj
Eko sklad je objavil tri javne pozive za nepovratna finančna sredstva za naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih 
in večstanovanjskih stavb.

največ 25 odstotkov vrednosti naložbe. Razpis 
tudi omogoča, da ena oseba kandidira za več 
ukrepov hkrati, kot na primer za toplotno 
izolacijo fasade in strehe ter zamenjavo oken, 
vendar bodo na Eko skladu upoštevali omejitev 
višine spodbude.

Objavili so tudi poziv za naložbe v izboljšanje 
energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb, 
za kar je na voljo 1,78 milijona evrov. Da bi 
olajšali tovrstne obnove, bodo socialno šibkim 
občanom v večstanovanjskih stavbah povrnili ce
loten znesek priznanih stroškov, s čimer jim bodo 
omogočili ali vsaj bistveno olajšali vključitev v 
proces obnove za izboljšanje bivalnih pogojev 
in znižanje stroškov energije.

Najprej vloga, potem delo  
Najpomembnejši pogoj za pridobitev nep

ovratnih sredstev je, da občani oddajo vlogo 
pred začetkom del. Izjema je letošnji razpis 
3SUB-OB10, ki namenja 2,5 milijona evrov 
nepovratnih finančnih sredstev za naložbe, ki 
so jih občani izvedli med 9. oktobrom lani in 
21. majem letos, ko ni bilo mogoče pridobiti 
nepovratnih sredstev. Rok za oddajo vlog za ta 
razpis je 31. julij 2010.

Še vedno pa so na voljo tudi posojila  za 
okoljske naložbe. Ta ponujajo fiksne letne 
nominalne obrestne mere od 3,20 odstotka za 
odplačilno dobo do pet let in 3,90 odstotka za 
odplačilno dobo od vključno pet do deset let. 
Od skupno 12 milijonov evrov jih je na voljo 
še 10 milijonov.

Tina Dolenc

Slovenija je 
pre živela prvo le 
to polnoletno sti. 
To leto je bilo ne 
samo razbur ka-
no, ampak tu di 
vro če, saj se je 
na ša država pr vič 
znašla v nezavid-
lji vih okoliščinah. 
Svetovna recesi

ja je kruto posegla v naše gospodarstvo in 
finančni sitem. Delovna mesta se zapirajo, 
cene življenjskih potrebščin rastejo, denarja za 
preživetje je čedalje manj.

Ko se povrnem v čas svoje mladosti, ki sem 
jo preživljal še v rajnki Jugoslaviji, takih kriz 
nismo kaj dosti občutili. Živeli smo brezskrbno, 
delovnih mest je bilo dovolj, skoraj nihče ni 
trpel zaradi revščine. Ne zagovarjam bivšega 
sistema, ampak določene stvari, kot sta sociala in 
zdravstvo, pa so bile urejene  na način, da nas je 
občudoval ves svet. Tako Amerika kot današnja 
Evropa, ki ju politiki tako radi dajejo za zgled še 
danes, sta nam to priznali. In te dobre sisteme 
oz. organiziranja smo ob osamosvojitvi takoj 
spremenili, liberalizirali in prišli do točke, ko se 
lahko sprašujemo, do kdaj bo tak sistem, kot ga 
imamo zdaj, še finančno vzdržen. Vse, kar je bilo 
iz prejšnjega sistema, je bilo slabo, neuporabno. 
Taka miselnost pa nas je pripeljala do napak, ki 
jih ne moremo več popraviti. Ena od takih je 
denacionalizacija, ki je bila v nekaterih pogledih 
premalo premišljena. V procesih privatizacije 
so se nakopičile oblike koncentracije lastništva, 
ki škodujejo našemu razvoju, ob tem pa so se 
pojavile napake in nezakonitosti. 

V naši zgodovini nam nikoli ni bilo nič podar
jeno. Lastno državo smo si zaslužili in priborili. 
Naše domoljubje smo izkazali v vseh odločilnih 
trenutkih – od časov oblikovanja ideje o zedin
jeni Sloveniji in narodnoosvobodilnega boja med 
drugo svetovno vojno, do osamosvojitvene vojne 
pred devetnajstimi leti. Do tega smo prišli, ker 
smo skozi zgodovino vedeli, kaj hočemo in smo 
se znali tudi odrekati v skupno dobro. Te lastnosti 
danes skoraj ne poznamo več.

Ob rojstnem dnevu naše države ne morem 
mimo vsesplošnega negativnega vzdušja v 
državi, za kar pa sam krivim medije in njihovo 
poveličevanje vsega negativnega. Ustvarjajo 
negativno razmišljanje z vsemi svojimi eksk
luzivnimi novicami na prvih straneh časopisov 
ali v poročilih na radiu ali televiziji. Vedno se 
najprej izpostavlja najbolj negativne novice, ki 
so se dogodile pri nas ali v svetu. Menim, da bi 
s pozitivnim odnosom in poudarjanjem dobrega 
verjetno dosegli boljši učinek razumevanja krize, 
iz katere se bomo dolgo pobirali. S poudarjanjem 
dobrega nam bi bilo prikazano upanje, ki bi pome
nilo boljšo prihodnost in več ustvarjalnosti, ki bi 
pripomoglo k reševanju nastalih problemov. 

Naloge za prihodnost so velike in bodo 
zahtevale veliko. Krepiti moramo našo ust
varjalnost in podjetnost. Sedanja gospodar
ska kriza je preizkušnja in priložnost – toda 
priložnost je le za tiste, ki imajo resnično 
znanje in prave sposobnosti. Delavnosti imamo 
dovolj. Toda to ne zadostuje. Misliti moramo 
bolje in več. Samo z več podjetnosti in z več 
ustvarjalnosti bomo iz te krize izšli močnejši. 
Le s pravo, pozitivno klimo je možno doseči 
dobre rezultate, pa če govorimo o gospodarstvu 
ali o politiki. Vsi skupaj lahko storimo več za 

pomoč vsem socialno ogroženim skupinam, 
ki jih je gospodarska kriza najprej prizadela. 
Vsi skupaj lahko storimo več za naše naravno 
okolje, za naše zdravje in za kakovost našega 
življenja. Prav vsakdo lahko prispeva. Orga
nizacije civilne družbe so v tem času še bolj 
dragocene kot prej. Prostovoljstvo je vse bolj 
spoznano kot vrednota in kot zgled. Družbena 
solidarnost je spoznana kot naša temeljna 
vrednota, naš občutek soodgovornosti za 
druge. Solidarnost je tudi pot do krepitve med
sebojnega zaupanja, do zaupanja v skupnost 
in do zaupanja v državo.

Če si država ne bo zastavila velikih ciljev 
in reševala velikih problemov, ne bo uresničila 
in rešila niti najmanjših.

Vse to pa lahko dosežemo z dobro komu
nikacijo med vsemi, ki skrbijo za dobro naše 
države. Ne recimo ali storimo drugemu nič 
takega, kar nočemo, da drugi rečejo ali storijo 
nam. Samo v takem ozračju medsebojnega 
spoštovanja je probleme mogoče spremeniti 
v rešitve. Zavedati pa se je potrebno, da je 
še vse preveč »političnega obnašanja«, ki ne 
obravnava problemov v dobro države, ampak 
jih izrablja v svoje politične namene v boju 
za oblast. 

Drage občanke in občani! Naj vam ob 
državnem prazniku zaželim veliko pozitivnih 
misli in veliko ustvarjalnih rešitev kot odgovor 
na probleme. Bistveno bo, da bomo v težkih 
situacijah dovolj preudarni, da bomo skupaj 
iskali najboljše in po potrebi kompromisne 
poti. Le tako bomo lahko obstajali še naprej. 
Veselite se praznika, o katerem so naši pred
hodniki sanjali tisoč let.

Jurij Krvina, občinski svetnik

Kolumna

Gospodarska kriza je preizkušnja in priložnost
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Zakaj ste se odločili za odhod z mesta 
ravnateljice OŠ Poljane? So bili to zgolj 
oseb ni razlogi ali tudi kakšni drugi?

V teh dneh sem predsednici sveta zavoda 
oddala vlogo za predčasno prekinitev mandata 
in tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi v OŠ 
Poljane. Odločitev je osebna. 

Kdaj odhajate in kdaj bi vam sicer potekel 
mandat?

Menim, da je najprimernejši čas potem, ko 
se bo končalo to šolsko leto. Poskrbela bom, da 
bodo pripravljena vsa poročila, urejena doku
mentacija in ovrednoteno delo v tem šolskem 
letu. Pred dopustom bo pisarna urejena in 
pripravljena na nov začetek. Mandat bi mi sicer 
potekel aprila 2012.

Koliko časa ste bili ravnateljica v OŠ 
Poljane?

V trinajstih letih ravnateljevanja je bilo kar 
veliko nalog v šoli uspešno izvedenih. Dobre 
'priprave' za opravljanje tega dela sem imela v 
petletnem delu kot pomočnica ravnatelja v OŠ 
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. V obeh šolah 
skupaj pa delujem 30 let.

Kje boste nadaljevali svojo kariero?
V preteklih letih sem se vključevala v 

projekte Šole za ravnatelje, kjer sem spoznala 
delo in naloge predavateljev. Po zaključenem 
magistrskem študiju sem izpolnila tudi pogoje 
za opravljanje predavateljskega dela. Z 
izkušnjami, ki sem jih pridobila v šoli in z 
nenehnim izobraževanjem, bom sprejela nov 

Ob devetnaj-
s t i  o b l e t n i c i 
naše formalne 
neodvis nosti bi 
bil lahko naslov te 
kolum ne glede na 
aktu alne dogodke 
pred slo  venskim 
p a r l a  m e n  t o m 
tudi: od voj ne za 

samostoj nost do vojne za študentske pravice! 
Roko na srce: to, kar smo videli, nas je le na 

nek način 'streslo' in zaposlilo naše misli. Prizori 
na televizijskem ekranu iz ne tako oddaljene Grčije 
so postali tudi slovenska realnost. Tudi nam se je 
zgodila ulica. Narod ali množica, kjer  posameznik 
prelaga svojo lastno odgovornost na druge, hitro 
postane zelo lahko vodljiva celota. Torej, kadar se 
začnejo ruvati kocke in je množica razgreta, ni treba 
veliko: le pravi veter bo potegnil, pa bo zagorelo.

Zagorele ali bolj natančno rečeno, pogorele 
bodo pravice! In kaj je ta pravica? 

Ta pravica je aksiom družbe. Če želimo, da 
bo pravica živela, morajo biti nekako izpolnjene 
moralne norme. Kadar je pravica kratena, je to 
znak, da družba boleha. Propadanja družbe ne 
povzoča materialna revščina. Revščina vrednot je 
sinonim za moralni razpad in propadanje družbe. 
Revščina vrednot je tudi slepota, da ne vidimo luči 
na koncu predora, da ni domoljubja in zavesti, da 
nekomu pripadamo, da smo in moramo obstati 
tudi kot narod, kar se odraža tudi v samostojni 
državi. Zatorej apel: tega si ne smemo dovoliti, 
zato se ozdravimo te depresije!

Vse preveč je stranpoti v našem razmišljanju. 
Vse je dovoljeno, kar ni prepovedano. In danes 
žal ni nič več prepovedano. Ali je to sploh še 
vzgojno? Ali lahko slovenski narod končno 
odraste in se otrese te slabe samopodobe? 

Ne obsojajmo mladih, kajti mi smo tlakovali 

trg pred slovenskim parlamentom s kockami 
– in to granitnimi! Zgodovina nas uči, da ni 
obstala nobena družbena ureditev ali sistem, ki 
ga je  rojevala sila z brezkompromisno granitno 
trdoto. V svoji naivnosti se odločamo na pod
lagi tega, kaj in kako nam zna nekdo obljubiti, 
in ne, kdo je tisti, ki obljublja, kaj je že ustvaril, 
kako živi in kakšne so njegove vrednote.

Sanjali smo jo, želeli smo si je. Zdaj jo 
imamo, a nimamo pravega odgovora, kaj bi 
z njo, s to našo državo. Samozadostnost last
nih vrtičkov nas ne pelje v lepšo prihodnost. 
Razmislimo! 

Upanje umre zadnje. Prihodnost zahteva od 
nas, da zremo vanjo z optimizmom. Slovenci 
smo se sposobni odločiti za prave stvari. Vsak 
korak naprej je korak v pravo smer.

Vse dobro ob spominu naše neodvis
nosti.

Janez Hrovat, podžupan

OŠ Poljane

Po trinajstih letih ravnateljica Ivanka Oblak odhaja
Pred kratkim je presenetila novica, da ravnateljica OŠ Poljane odhaja na 
novo delovno mesto, svet zavoda OŠ Poljane pa je že objavil razpis za novega 
ravnatelja oziroma ravnateljico. Zato smo ji zastavili nekaj vprašanj o tem, 
zakaj se je odločila za prekinitev ravnateljevanja, kje bo nadaljevala kariero in 
kateri so po njenem mnenju najvidnejši dosežki zadnjih let.

izziv in sodelovala pri srečanjih z bodočimi in 
že imenovanimi ravnatelji.

Katere večje uspehe, uspešno izpeljane 
projekte je šola zabeležila v času vašega 
ravnateljevanja?

Najbolj vidne so spremembe na poslopju 
šole – trikrat smo jo adaptirali in dograjevali. 
Tudi začetek uvajanja devetletke leta 1997 je bil 
zahteven zalogaj. Manj očem vidni so uspehi, ki 
smo jih s kolektivom dosegli v učno-vzgojnem 
procesu. Največje zasluge si pripisujem na 
področju dobrih odnosov med otroci, učenci in 
vsemi zaposlenimi, saj največ naporov vlagamo 
v zaupanje in spoštovanje drug drugega. Dos
ledno uresničujemo dogovorjeno vizijo šole, 
ki pravi: s sprejetostjo in sodelovanjem do 
boljše kakovosti dela. Osebno pa v vrh mojega 
in šolskega poslanstva umeščam izboljševanje 
medosebnih odnosov in sprejemanje drugačnih. 
To načelo potrjujemo z dejanji in ne le z bese
dami. Velikokrat pa me žalosti dejstvo, da so 
uspehi tako sami po sebi umevni in prezrti, vsak 
spodrsljaj – četudi je majhen – pa vzame toliko 
energije in časa. Tudi pedagoških uspehov je 
zelo veliko. Prepričana sem, da smo dobro na
daljevali tradicijo pretekle umeščenosti šole v 
kulturno okolje Poljan, ki sem jo spoštovala in 
dograjevala tudi v tem času. Kako sem opravila 
svoje poslanstvo v OŠ Poljane, bo pokazal čas. 
Zapuščina ni merljiva z metrom, pač pa z zado
voljstvom učencev in staršev. Ti so sicer bolj 
povezani z učitelji in drugimi zaposlenimi, ki 
jih usmerja, vodi in podpira ravnatelj. 

S katerimi nalogami se bo najprej soočil 
novi ravnatelj oziroma ravnateljica v OŠ 
Poljane?

Šola stoji in pade z učiteljem. Torej, najprej 
bodo potrebna srečanja s kolektivom, spozna
vanje posameznikov in delovanja skupin ter 
timov. V avgustu bodo potrebne operativne 
priprave na novo šolsko leto ter zagotovitev 
vseh kadrovskih in drugih pogojev za začetek 
šolskega leta. Delovnih nalog in obveznosti bo 
toliko, da ni skrbi, da bo kakšna ura v delovniku 
prosta.

Imate zanj ali zanjo kakšen nasvet?
Bodoči ravnatelj/ravnateljica bo potreboval 

veliko optimizma, dobre volje in velik paket 
strpnosti do vseh udeleženih v šolskem polju.

Tina Dolenc

Kolumna

Depresija države ali granitne kocke letijo v parlament
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V bližini mesta lahko obiščete tudi naravne 
znamenitosti Chynovsko jamo, botanični vrt 
v bližnjem Taboru in naravoslovno učno pot 
mokrišča Borkoviško blato. Med arhitekturne 
znamenitosti spada čez  reko Lužnico speljani 
most Stadlecky, edini viseči most v Evropi, ki so ga 
zaradi poplav prestavili drugam. Reka je primerna 
za čolnarjenje in ribolov, predvsem krapov, ki so  
tradicionalna jed na krožniku v tem delu Češke. V 
okolici so speljane številne označene pešpoti ter 
kolesarske in konjeniške poti. V bližini je mesto 
Tabor z bogato kulturno dediščino in urejenim 
središčem starega dela mesta z osrednjim trgom. 
V okolici je tudi več gradov in graščin s pestro 
zgodovino, parki in ohranjeno notranjo opremo. 
Med njimi je graščina Červená Lhota z zanimivo 
zgodbo o rdeči barvi gradu. Majska narava v mestu 
ob Lužnici je dehtela od španskega bezga, oko pa se 
je lahko spočilo ob lepo urejenem in vzdrževanem 
mestnem zelenju in naravnem zelenem okviru reke, 
po kateri so se že spuščali s čolni.

Prvi pisni dokument z omembo Plane na 
Lužnici sega v leto 1288, pred desetimi leti pa 
je uradno postala mesto. Viden napredek mesta 
se občuti že na zunanji urejenosti ob sprehodu 
po središču mesta. Številni že uresničeni in 
tudi začeti projekti  na področju infrastrukture, 
obnove in splošnega  razvoja mesta, o katerih je 
spregovoril župan Jiri Šimanek na proslavi, so 
tesno povezani tudi z njegovimi izobraženimi 
meščani, česar se mestna oblast dobro zaveda. 
Povezanost s šolstvom je bilo čutiti tako na 
sedežu mestne uprave, kjer so v sejni in poročni 
sobi razstavljena odlična likovna dela njihove 
osnovne šole, kot tudi na proslavi, kjer so z 
izbranim programom nastopile različne šolske 
skupine in tudi skupine njihovih staršev. 

Proslave se je na povabilo njihovega župana 
udeležila tudi delegacija iz naše občine, ki so 
jo na predvečer dogodka na mestnem uradu 
prijazno sprejeli, ji razkazaia mesto z okolico in 

Pobratenje

Z dogovorom o partnerstvu med češko in 
našo občino odprte poti za sodelovanje
Mesto Plana na Lužnici  leži 60 kilometrov severno od Čeških Budejovic, središča 
južne Češke, sredi valovite kulturne krajine s polji, obdana z gozdovi in pasovi 
zelenja ter številnimi manjšimi jezeri. Značilnosti krajine se odražajo v mestnem 
grbu, kjer so simboli reka, hrastov list ter sonce.

jo ves čas spremljali ter se z njo trudili direktor 
občinske uprave Antonin Koliha in podžupan 
Vladislav Kubec ter sproščeni 'prevajalec' 
Vaclav Sedivy – Vašek, profesor elektronike 
na tamkajšnji tehnični srednji šoli. On je bil že 
večkrat v naši dolini, in kot se je izkazalo, pozna 
tudi slovnične posebnosti naših krajev.   

Že nekaj časa poteka neuradno sodelovanje 
med občinama Plana na Lužnici in Gorenja 
vas - Poljane,  predvsem ob nekaterih kulturnih 
ali občinskih dogodkih. Med drugim je tam 
razstavljal naš fotograf Izidor Jesenko, ki bi 
mu lahko rekli tudi kulturni ambasador naše 
občine. Prav Izidor je začel s prvimi poznanstvi 
in izmenjavo med umetniki in gasilci v obeh 
občinah. Naj ob tem povemo, da imajo čisto 
nov gasilski, po češko hasički dom, na katerega 
so zelo ponosni. Tudi proslava se jo odvijala v 
njegovi neposredni bližini ob športnem igrišču, 
kjer so v dopoldanskem času potekale otroške 
športne igre Bambi.

Obisk občinske delegacije je bil namenjen 
podpisu dogovora o partnerstvu med občinama, 
katerega pobudnik je Plana na Lužnici. Dogovor 
je bil podpisan na mestnem uradu pred proslavo, 
na kateri je župan kasneje tudi javno objavil pod
pis in predstavil našega podžupana, ki je bo tem 
dogodku pozdravil zbrane. Listino sta podpisala 
župan mesta in podžupan naše občine Janez Hor
vat. Kot je povedal župan v nagovoru, je s podpi
som dogovora o partnerstvu formalizirano dose
danje prijateljstvo, ki neuradno poteka že od leta 
2003.  Podpisu je sledila predaja priložnostnih 
daril. Županu Šimaneku smo izročili akvarel z 
motivom Javorij. Namen partnerstva je glede na 

pogodbo predvsem v druženju prebivalcev obeh 
občin, skupno reševanje splošnih problemov, 
izobraževanje, izkoriščanje možnosti za skupne 
evropske projekte, podpiranje poslovnih stikov 
ter organizacija in priprava aktivnosti v zvezi s 
programom sodelovanja. 

Direktor občinske uprave je podal pobudo, da 
bi se formalno prijateljstvo najprej pričelo med 
osnovnimi šolami. Podžupan Janez Hrovat je 
županu čestital ob desetletnici mesta in ob podpisu 
dogovora izrazil  namero o skupni pripravi pro
grama in načinu sodelovanja v bodoče in povabil 
predstavnike mesta na obisk v našo občino. 

Tadeja Šubic

Podžupan Janez Hrovat podpisuje dogovor o part-
nerstvu med našo občino in Plana na Lužnici.
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Prireditve ob dnevu državnosti
   Gorenja vas: 
• 24. junij ob 18. uri sveta maša za domovino, ob 19. 
uri prireditev s kulturnim programom na vaškem trgu 
ter slovesno odprtje vaškega trga. 
• 26. junij ob 18. uri gasilska parada ter osrednja proslava 
ob 110-letnici PGD Gorenja vas na Kalarjevem travniku.
   Poljane:  
• 23. junij ob 19. uri sveta maša za domovino, ob 20. uri 
kulturni program s kresovanjem ob lipi samostojnosti.
• 25. junij ob 6. uri pohod do vseh podružničnih cerkva 
poljanske fare (odhod izpred farne cerkve), ob 8. uri 
kolesarjenje z gorskimi kolesi do podružničnih cerkva 
poljanske fare (odhod izpred gostilne Na Vidmu).
• 25. junij ob 20. uri spominski večer ob 300-letnici 
temeljnega kamna cerkve sv. Martina v telovadnici 
OŠ Poljane.
   Nova Oselica:
• 24. junij ob 19.30 sveta maša za domovino ob 20.30 
prireditev s kulturnim in zabavnim programom.
   Hotavlje: 
• 24. junij ob 20.30 dvig največje zastave na 
Šupcovem travniku.
• 25. junij od 14. ure Vasovanje, prireditev ob 40-letnici 
delovanja Turističnega društva Slajka Hotavlje.
25. junij ob 17. uri odprtje otroškega igrišča.
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Potrošnikova ozaveščenost o zdravi hrani je 
čedalje večja, saj je vedno več takih, ki iščejo, 
z vidika prehrane, kakovostnejše izdelke. 
Potrošniki se zavedajo izgube stika z naravo 
in se zatekajo nazaj h koreninam ter želijo 
dobre, preverjene izdelke po dostopnih cenah 
na enem mestu. 

Zasnovani projekt, ki je za škofjeloško 
zadrugo in klavnico prvi te vrste, je sicer Leader 
projekt, eden izmed Lasovih projektov, ki so so
financirani iz nacionalnih sredstev ter sredstev 
iz evropskega kmetijskega sklada za podeželje. 
K sofinanciranju so pristopile tudi občine Gore
nja vas - Poljane, Škofja Loka in Železniki. Pri 
zasnovi projekta so sodelovali tudi sodelavci 
Kmetijsko svetovalne službe.

Marsikdo že pozna produkte višje kakovosti, 
ki se tržijo pod skupno blagovno znamko 
Babica Jerca in Dedek Jaka in bodo ravno tako 
deloma zapolnjevali police prodajnega kotička 

Organizatorje prireditev smo v aprilski številki 
Podblegaških novic že povabili, da v koledar do-
godkov, ki je obljavljen na spletni strani občine: 
www. obcina-gvp.si, ažurno vpisujejo datume in 
opise prireditev, ki jih organizirajo. Namen tega 
je, da je o prireditvah obveščena širša javnost in 
da so s koledarjem seznanjeni tudi drugi organi-
zatorji dogodkov, tako da prireditev ne načrtujejo 
na iste dneve oziroma celo ure. 

Kako torej pravilno vpisati dogodek v kole-
dar? Pod koledarjem kliknemo na povezavo 
'dodaj dogodek'. Nato na strani, ki se odpre, 
vpišemo naslov prireditve, izberemo datum in 
na kratko opišemo prireditev. Po vnosu podatkov 
vnos potrdimo s klikom na 'VNESI'.

Vnešene informacije o prireditvi bodo na koledarju 
vidne, ko bo vnos potrdila tudi občinska delavka.

Marjeta Šifrar

Projekt Leader: Ko vem, kaj jem

Obeta se ekološki prodajni kotiček
Kmetijsko gozdarska zadruga, z. o. o., Škofja Loka, je skupaj s Klavnico Škofja 
Loka, d. o. o., tik pred uresničitvijo projekta, s katerim želijo izboljšati ponudbo 
lokalnih produktov višje kakovosti. Imenovali so ga »Ko vem, kaj jem«.

v zadruški trgovini. Da pa bi bila ponudba 
še pestrejša, so k sodelovanju povabili tudi 
okoliške kmetije, ki imajo ekološke izdelke 
in pridelke ali druge produkte naravi prijazne 
pridelave z znanim poreklom (domače pecivo 
in potica, kruh iz krušne peči, domači jušni 
rezanci, domača eko jajca, suho sadje, domača 
marmelada, med z oznako Slovenski med, 
domači sokovi, domači jabolčni kis, domače 
žganje in likerji, kislo zelje in repa ipd.). 

Kljub zelo dobremu odzivu so vrata novim 
ponudnikom še vedno odprta, saj si pri KGZ 
Škofja Loka želijo čim bolj zadovoljiti potrebe 
po osnovnih kmetijskih pridelkih in izdelkih 
višje kakovosti iz lokalnega okolja. Prepričani 
so, da se bo zanimanje potrošnikov po teh 
izdelkih in stalni ponudbi povečeval in so jim 
v prihodnje pripravljeni ponuditi še dodatne 
produkte. Zlasti izdelke, ki bodo ocenjevani na 
Dobrotah slovenskih kmetij iz Ptuja.

Na policah prodajnega kotička pa boste med 
drugimi našli tudi ekološke izdelke, narejene v 
najstarejši slovenski loški mlekarni s 110-letno 
tradicijo, ki so iz mleka slovenskega porekla 
(ekološko mleko, ekološka skuta in ekološki sir). 
Če bo povpraševanje, pa tudi sveže meso iz 
ekoloških kmetij, zaklano v škofjeloški klavnici.    

Prodajni kotiček bo omogočil raznovrstno 
ponudbo zdrave prehrane in bo v že obstoječi 
špecerijski trgovini Kmetijsko gozdarske 
zadruge v Stari Loki. Prvi nakup bo možen 
predvidoma konec junija, v jesenskih mesecih 
pa se pričakuje še bolj pisana ponudba.

Ali res vemo, kaj jemo, bomo torej potrošniki 
lahko preverili kar sami ob obisku prodajnega 
kotička. Lahko si le želimo, kot tudi radi rečejo 
pri škofjeloški zadrugi in klavnici, da bi le bilo 
dovolj ponudnikov kakovostnih pridelkov. Zato 
velja povabilo k sodelovaju vsem kmetijam, ki 
izpolnjujejo pogoje in proizvajajo tržne viške, 
da se povežejo s komercialno službo zadruge. 
Za dodatne informacije pokličite na 04/510-30-
313 (Špela Škraba).

Špela Škraba, KGZ Škofja Loka

Občinski prostorski načrt je sprejet
V preteklem mesecu je bilo v postopku sprejemanja 

občinskega prostorskega načrta uspešno pridobljeno 
še zadnje pozitivno mnenje sektorja za vode 

Agencije Republike Slovenije za okolje, na osnovi 
česar je občina prejela tudi končno soglasje za 

sprejem prostorskega načrta. Občinski svet je odlok 
o prostorskem načrtu s kartografskimi prilogami 

sprejel na zadnji seji, veljati pa začne z dnem objave 
v Uradnem listu RS. S tem je bil zaključen več let 

trajajoči postopek sprejemanja odloka, zainteresirani 
občani pa lahko končni izid postopka za zemljišča, za 
katera so vložili pobude za spremembo namembnosti, 

preverijo na občini z vložitvijo uradne zahteve za 
izdajo potrdila o namenski rabi po novem odloku o 

občinskem prostorskem načrtu.
Navedeni akt predstavlja celovito in največjo 

revizijo prostorskih predpisov iz pristojnosti občine 
doslej, saj bo v celoti nadomestil tako nekdanje 
prostorsko-planske akte kot tudi doslej veljavne 

prostorsko-ureditvene pogoje (PUP-e). Novosti na 
področju pogojev za gradnjo, ki jih odlok prinaša, 
bomo podrobneje prestavili v naslednjih številkah 
Podblegaških novic, celotno besedilo odloka pa 

si lahko ogledate tudi na spletnih straneh občine v 
rubriki Urejanje prostora/občinski prostorski načrt. 

Kartografski del je na ogled tudi na javno dostopnem 
spletnem pregledovalniku Kaliopa, do katerega je 

prost vstop prek vstopne GIS-točke, ki jo najdete na 
vstopni strani občinskih spletnih strani.

E. R. 

Poleg igranja 
se je lotil  tudi 
režije predvsem 
otroških iger, kjer 
so nastopali otroci 
iz Poljan in oko
lice. Posebej pa ga 
je privlačila zgod
ba o Šarevčevi 
slivi. Kot pravi 
v knjigi, se mu je 
Šarevčeva hiša v 
vogalu Poljanske 
kotline neizbrisno 
vtisnila v spomin, 
ko se je v poletni 
vročini hodil ko

pat na Soro. Predstavljal si je Šarevčevo 
Meto, kako lazi okoli hiše. Tako se je lotil 
dramatizacije, prijatelj Boris Pintar pa je s 
svojo pisateljsko žilico dodal besedila, ki so 
dopolnila osnovno zgodbo. Kot pravi, je bil 
»prevod« besedila v poljansko narečje lahko 
delo, saj je Tavčar pri pisanju sledil melodiji 
rodnega govora. Kot režiser je vlogo Mete 
zaupal Anici Berčič, Kosovi Anici iz Poljan. 
Anica je kasneje na številnih prireditvah odi
grala posamezne odlomke in včasih se nam je 

zdelo, da je Meta prerasla Anico in dobesedno 
zaživela v njej.

Da bi mladi spet obudili poljansko gledališče 
in da se ne bi domače narečje pozabilo, sta dra
matizacijo monodrame Šarucova sliva po noveli 
Ivana Tavčarja izdala založba Modrijan in KUD 
Ivan Tavčar Poljane. Besedilo Šarevčeva sliva 
je napisano v zapisu, kot je bilo uporabljeno pri 
prvi uprizoritvi leta 1983. Maja Šubic je dodala 
štirinajst ilustracij, oblikovanje je delo Nives 
Lunder. Knjižico lahko kupite v založbi Modri
jan po spletu, v gostilni na Vidmu v Poljanah in 
informacijski točki LTO Blegoš v Škofji Loki. 
Predstavitev knjižice bo jeseni v Poljanah. 

Tadeja Šubic

Napovejte prireditev na spletni strani občine

Izšlo je

Dramatizacija  
Tavčarejve Šarucove slive v poljanščini
Domačinom Tavčarjeve povesti najlepše zvenijo v poljanskem narečju. Morda 
ima prav zaradi Tavčarja in zaradi posebnega ambienta gledališka umetnost v 
Poljanah že zelo dolgo tradicijo. V igro je že v rani mladosti pritegnila tudi 
domačina, zdaj v Škofji Loki živečega Andreja Šubica. 

Naslovnica nove knjige
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Javorci bodo prevzeli novo vozilo
Javorski gasilci se že veselijo slavnostnega prevzema težko priča-

kovanega gasilskega vozila, ki ga bodo končno predali svojemu namenu. 
Vozilo GVC 16/25, ki so ga v Javorje pripeljali že aprila, je nadomestilo 
kombi in je zmogljivejše in primernejše za hribovit teren, ki ga pokriva 
PGD Javorje.

Praznovanje ob prevzemu novega vozila bo potekalo dva dni. 19. junija 
se bodo najprej srečali veterani GZ Škofja Loka, sledila bo veselica, kjer 
bo za zabavo poskrbela Tanja Žagar. Dan kasneje bo slavnostni prevzem 
vozila in nato veselica z ansamblom Toneta Rusa. 

Vsi dogodki bodo potekali pod šotorom na Grebljici na Starem vrhu. 
Gasilci PGD Javorje vabijo, da se jim pridružite na praznovanju.

L. R. 

Pohod in kolesarjenje do podružnic poljanske fare
ŠD Poljane tradicionalno organizira pohod in kolesarjenje do šestih 

podružnic poljanske fare: Bukov Vrh, Sv. Volbenk, Gabrška Gora, Gora, 
Sv. Križ in Volča. Pohodniki se zberejo pri gostilni na Vidmu od koder jih 
pot vodi po poljanskem delu Polhograjskih dolomitov in Škofjeloškega 
hribovja. Hoje je za osem do deset ur, lahko pa se pohodniki odločijo 
tudi za skrajšano pot iz Poljan do Gore, Sv. Križa, Volče in nazaj. V tem 
primeru pohod traja od štiri do pet ur. Kolesarska tura je dokaj zahtevna, 
dolga je približno 40 kilometrov, višinska razlika pa je skoraj 2000 
metrov. Prireditev bo 25. junija.

Srečanje Janezov
Srečanja Janezov, prireditve zabavnega značaja, kamor so vabljeni 

vsi ljudje dobre volje, ne samo Janezi in tisti, ki imajo katero od različic 
tega imena, organizira TD Sovodenj. Ob prihodu v Novo Oselico Janeze, 
Jane, Žane, Anžete, Ivane, Ivanke ... vpišejo v posebno knjigo – register 
Janezov. Vsakokrat izbirajo tudi naj Janeze: najmlajšega in najstarejšega, 
včasih se odločijo še za najvišjega, najtežjega, iz najbolj oddaljenega 
kraja, z najdaljšimi brki, lasmi ali stopalom, najbolj mišičastega, najbolj 
plešastega, najbolj poraščenega po rokah, z najdaljšim priimkom, z na
jbolj rdečimi lici, Janeza, ki zna najlepše oponašati petelina. V program 
se vplete tudi zabavne igre. TD prikaže tudi pranje oblačil po starem – na 
roke s pomočjo perilnika in škafa, pletenje košar, košev iz vrbe oziroma 
viter, izdelovanje dražgoškega kruhka, klekljanje, poslikavo kozarcev in 
steklenic. Leta 2005 so prireditvi dodali še pohod ob delu stare rapalske 
meje. Vabljeni 20. junija.

Praznik koscev
TD Sovodenj organizira etnografsko prireditev Praznik koscev, ki se 

odvija vse od leta 1972. Njena glavna tematika je dogajanje, povezano z 
življenjem na kmetiji in s košnjo nekoč: običaji, opravila, predmeti, do
godki. Program se prične s povorko koscev in grabljic, ki so se iz senožeti 
vrnili domov in po zadnjem pripeljanem vozu sena dočakali pokošnjico 
ali likof, torej praznik po koncu košnje. Zadnja leta je bil program obo
gaten tudi z igranimi prizori ženitovanja: vasovanje, snubljenje, prevoz 
bale, šranga, ta mlada pri hiši, rojstvo, odhod v šolo. K ogledu pritegne 
tudi tekmovanje v ročni košnji ter grabljenju, kjer se ocenjuje hitrost 
košnje oziroma grabljenja, čistost pokošenega oziroma pograbljenega 
ter obliko redi oziroma kopice. Prireditev bo 11. julija.

Lidija Razložnik

Ne zamudite

Obilica etnoloških 
prireditev tudi v naši občini
Poleti se na Poljanskem odvijajo številne etnološke pri-
reditve, ki so postale že kar tradicionalne. Organizirajo jih 
različna društva po občini in so zanimive ter kulturno bogate 
za domačine in tudi za naključne obiskovalce. Navajamo 
nekaj prireditev, ki se bodo odvijale v mesecu juniju in juliju, 
ter vas vabimo, da jih obiščete.

Kam junija in julija?
• 17. junij ob 7. uri: Pohod na goro Trupejevo poldne. Pot je 

nezahtevna in traja 5 ur. Odhod izpred Petrola v Gorenji vasi. Organizira 
Društvo upokojencev za Poljansko dolino.

• 19. junij: Finalni turnir 8. občinske poletne floorball lige na 
Hotavljah. Organizira ŠDMH.

• 19. junij ob 14. uri: Srečanje veteranov GZ Škofja Loka na 
Grebljici na Starem vrhu. Od 20. ure dalje veselica s Tanjo Žagar. 
Organizira PGD Javorje.

• 20. junij od 15. uri: Slavnostni prevzem novega gasilskega vozila 
na Grebljici na Starem vrhu. Od 16. ure dalje veselica z ansamblom 
Toneta Rusa. Organizira PGD Javorje.

• 20. junij: 7. srečanje harmonikarjev, Slemene 2010, na Slemenih. 
Organizirata Društvo Rovtarji Škofja Loka in Organizacijski odbor 
Slemene.

• 24. junij: Veselica z ansamblom Mambo Kings pod šotorom na 
Kalarjevem travniku v Gorenji vasi. Organizira PGD Gorenja vas. 

• 25. junij od 9. ure: Turnir v malem nogometu, Lučine na igrišču 
v Lučinah. Prireja ŠD Špik.

• 25. junij: Pohod in kolesarjenje do podružnic poljanske fare. 
Organizira TD Poljane.

• 25. junij od 14. ure dalje: Vasovanje na vasi – 40 let delovanja TD 
Slajka – Hotavlje. Organizira TD Slajka – Hotavlje.

• 25.–27. junij: Razstava klekljanih čipk na temo Narava in Čipka 
dežele Kranjske v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira Klekljar
sko društvo Deteljica Gorenja vas.

• 26. junij od 15. ure dalje: Občinsko odprto prvenstvo občine 
Gorenja vas - Poljane v malem nogometu in balinanju na igrišču na 
Lazah. Organizira ŠD Gamsi Laze.

• 26. junij ob 16. uri: Velika gasilska vaja Požar Gorenja vas 2010. 
Ob 18. uri gasilska parada, nato osrednja proslava ob 110-letnici 
PGD Gorenja vas. Ob 19. uri veselica z Navihankami pod šotorom 
na Kalarjevem travniku. Organizira PGD Gorenja vas.

• 27. junij: Pohod na Črno prst. Odhod z avtobusne postaje Gore
nja vas. Pohod traja 6 ur in je nezahteven. Organizira PD Gorenja vas, 
vodnik Aleš Mrak.

• 27. junij: Avtokros dirka Planina 2010 na Planini nad Horjulom. 
Organizira Motoklub Buhc.

• 27.–30. junij: Oratorij v Gorenji vasi z naslovom Pazi, čas! Prijave 
so možne v gorenjevaškem župnjišču do zasedbe prostih mest.

• 3. julij ob 13. uri: Društveni piknik Društva upokojencev za 
Poljansko dolino v penzionu Rezka na Hlavčih Njivah. Avtobus bo iz 
Javor odpeljal ob 12. uri. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko 
dolino.

• 3.– 4. julij: Pohod na Briceljk. Odhod z avtobusne postaje Gorenja 
vas. Pohod traja 8 ur in je zahteven. Organizira PD Gorenja vas, vodnica 
Alenka Pivk.

• 4. julij: Meddruštveno srečanje upokojencev v Žireh, ki ga ob 
praznovanju 60-letnice delovanja organizira DU Žiri. Organiziran bo 
avtobusni prevoz.

• 7. julij od 7. do 13. ure: Krvodajalska akcija v OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. Organizira KORK Gorenja vas.

• 10. julij: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na novo ure
jenem vaškem trgu v Gorenji vasi. Organizira RAS. 

• 11. julij: Praznik koscev v Novi Oselici. Organizira TD So
vodenj.

• 17. julij: 10. kolesarska dirka Poljane–Stari vrh. Organizira ŠD 
Poljane.

• 18. julij: Velika vrtna veselica z ansamblom Čuki na Šupcovem 
travniku na Hotavljah. Organizira ŠDMH.
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Alergijski rinitis je kronična bolezen, ki lahko 
pomembno kvari kakovost življenja, ni pa nevar
na. Lahko je celoletni ali sezonski, pri čemer med 
prevladujoče alergene celoletnega rinitisa spadajo 
pršice, plesni in živalski epitelij. Najpogostejši 
vzročni alergeni pri sezonskem ali intermitentnem 
rinitisu (seneni nahod) so pelodi dreves in trav. 
Vodilni simptomi so nosni izcedek, srbež, kihanje, 
neprehodnost nosu in solzenje. Redkeje se pri 
bolniku pojavljajo simptomi s kašljem, piska-
njem in težkim dihanjem, ki kažejo na alergijsko 
dogajanje tudi v področju spodnjih dihal. V takih 
primerih zdravnik tudi podrobneje preuči, ali ima 
bolnik astmo ali ne. Če osebni zdravnik posumi na 
alergijski rinitis, lahko bolniku predpiše terapijo 

Zagotovljena nepovratna 
sredstva za obnovo 
Neškove brvi

 Prehod čez reko Soro bi bil brez Neškove 
brvi precej manj priročen, česar so se zavedali 
že pred več desetletji. Čeprav je bila brv delno 
obnovljena po velikih poplavah jeseni leta 1991, 
je zdaj potrebna temeljitejše obnove. Nedavno 
je občina dobila odobrena nepovratna sredstva 
za obnovo v višini 110.000 evrov iz naslova 
Slow turizma, preostalih predvidenih 50.000 
evrov pa bodo morali zagotoviti iz občinske bla-
gajne. Z deli bodo predvidoma začeli v začetku 
prihodnjega leta. Kako bo videti nova brv? 
Načrtujejo, da bodo postavili enako, kot je bila 
pred stotimi leti – torej pokrita, kot vsi mostovi 
v Poljanski dolini, in namenjena samo pešcem. 
Na sredini bo nekoliko razširjena, imela bo 
leseno ograjo, iz tršega lesa pa bo izdelan tudi 
pod.                                                           T. D.TD Slajka – Hotavlje se pripravlja na 

praznovanje 40-letnice delovanja društva, 
ki je tako v kraju kot občini zelo dejavno. 
Praznovanje oziroma Vasovanje na vasi, kakor 
so poimenovali prireditev, bo 25. junija na 
Šupcovem travniku. Na predvečer praznovanja 
bodo izobesili zastavo na mestu, kjer so v ok
viru letošnje delovne akcije postavili temelj za 
zastavo velikanko. 

Člani društva si želijo okrogel jubilej 
praznovati skupaj z dolgoletnimi obiskovalci in 
občani ter se z njimi sprehoditi skozi čas delo
vanja društva. Obudili bodo najlepše trenutke iz 
dosedanjih prireditev, nastopili bodo dolgoletni 
igralci, ki so sodelovali in še sodelujejo pri 
uprizoritvah domačih iger, ter odigrali delček 

Zdravnik svetuje

Alergija – nadloga sodobnega časa
Najpogostejša alergijska bolezen je alergijski rinitis, ki po nekaterih podatkih 
prizadene petino, nekateri navajajo celo četrtino aktivnega prebivalstva. Stroka 
trdu, da so dejavniki in patofiziološki mehanizmi nastanka alergij že dobro 
raziskani, ozdraviti pa jih še ni mogoče.

in ga napoti na redni pregled 
v alergološko ali alergološko-
pulmološko ambulanto. 

Hude reakcije
Pri resnejših, življenje 

ogrožujočih reakcijah gre 
najpogosteje za reakcijo na 
zdravila, strupe kožekrilcev 
(ose, čebele, sršena) in hrano. 
V takih primerih je na prvem 
mestu zdravljenje, po presoji 
zdravnika na terenu pa tudi 
napotitev v bolnišnico na 
opazovanje. Bolnik s hudo 
alergijsko reakcijo (ana
filaksijo) se mora izogibati 
vzročnemu alergenu, v bližini 
pa naj ima tudi zdravila, ki jih 
predpiše zdravnik in ki mu 

bodo pomagala v primeru ponovne reakcije. 

Alternativne metode zdravljenja
Veliko posameznikov z alergijo se zateka 

tudi k alternativnim metodam zdravljenja, med 
njimi tudi k zdravljenju z bioresonanco. Kaj 
meni o tem, smo vprašali vodjo alergološkega 
oddelka v bolnišnici Golnik, asist. Nissero 
Bajrović, dr. med. spec. Povedala je, da si je za 
bolnika z alergijskim obolenjem treba vzeti čas 
in mu vse v povezavi z boleznijo podrobno po
jasniti, za kar pa v klasični medicini večinoma 
ni dovolj časa. »Če je bolnik seznanjen z 
boleznijo, potekom, možnimi zapleti in kako 

naj ukrepa ob poslabšanjih, mu je laže in ne 
išče novih metod zdravljenja ali informacij pri 
nekom, ki mu ne more strokovno svetovati,« 
pravi Bajrovićeva, ki pa priznava, da premalo 
pozna komplementarne metode, da bi imela 
izdelano mnenje o njih in ne želi vseh povprek 
kritizirati. Ne zdi pa se ji etično, da zasluge za 
morebitno ozdravitev alergije na hrano v otroški 
dobi, ki jo sprva zdravijo po metodi klasične 
medicine, kasneje pa z bioresonanco, pripisu
jejo pozitivnim učinkom zadnje, saj bi alergija 
pri večini otrok (v 80 odstotkih) pred njihovim 
vstopom v šolo sama izzvenela. 

Tina Dolenc

V zahodnih državah v zadnjih dveh desetletjih beležijo 
porast alergijsko pogojenih bolezni, kar pripisujejo 

predvsem zahodnemu slogu življenja, torej manjšemu 
številu otrok, veliki uporabi antibiotikov, sterilni pripravi 
hrane. Čedalje več predvsem majhnih otrok do tretjega 

leta starosti zato zboleva za bronhiolitisom – akutno, 
vnetno boleznijo spodnjih dihal, ki zapre male dihalne 
poti. Število otrok, ki zaradi bronhiolitisa potrebujejo 
hospitalizacijo, se giblje med enim in tremi odstotki.

Alergijske bolezni  
– posledica zahodnega sloga življenja
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TD Slajka

Ob 40-letnici  
vabijo na Vasovanje

igre Nackove mame in prav tako delček igre, 
ki jo je spisal Maticov Korl.

Organizatorji obljubljajo tudi sprehod skozi 
Hotavlje, kjer si bo možno ogledati obnovljen 
kozolec in kužno znamenje, kamnolom Mar
mor Hotavlje, prisluhnili boste potrkavanju in 
si ogledali smojkarske igre, rokodelsko ulico. 
Nenazadnje pa boste lahko ob sprehajanju uživali 
v lepo urejeni okolici. Na ta dan bodo tudi uradno 
odprli otroško igrišče, ki je velika pridobitev tako 
za Hotavlje kot tudi za okoliške vasi. Za glasbeno 
vzdušje bodo poskrbeli Gorenjevaški oktet, Igor 
in Zlati zvoki in ZGC Marolt. 

Več kot dovolj razlogov torej, da se Vaso
vanja na Hotavljah udeležite.

Lidija Razložnik
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Številni prostori in kamrice Štefanove 
hiše nudijo zadosti intimnosti in prijaznosti 
za ustvarjanje in, kot so povedali umetniki, 
želijo, da bi tako ostalo še naprej. Letos poteka 
že trinajstič, je povedala predsednica društva 
Agata Pavlovec, čeprav je plakat, ki je delo 
domačina Iztoka Sitarja, pred hišo vabil na 12. 
kolonijo. Umetniška svoboda, bi lahko rekli, a 
glavno je prijetno druženje in ustvarjanje, kot 
je bilo razbrati med pogovorom z umetniki. 
Loški umetniki so se z veseljem vrnili v obnov
ljeno hišo in, kot je povedal tudi župan Milan 
Čadež v pogovoru s Pavlovčevo, tudi on želi, 
da bi še naprej sodelovali in ustvarjali. 

Tema letošnje kolonije je imela naslov 
Od knjige do znaka. Kot je zapisano v vabilu 
umetnikom: »Knjiga je nosilec znanja in 
prokreator obzorij. Knjiga je zapis, je eksk
luzivno človeška, je sled njegove zavesti in je 
hkrati njegova misel. Knjiga zaseda izredno 
mesto med znakovnimi posredovalci, saj skozi 
zgodovino vedno znova dokaže, da zmore 

Umetnost

Kolonija Iveta Šubica ponovno v Štefanovi hiši
Po dveh letih je obnovljena Štefanova hiša v Poljanah ponovno sprejela umet-
nike, udeležence likovne kolonije Iveta Šubica.

prodreti v najgloblje kotičke naših misli ter 
vanje vnese luč in idejo; nov jezik. Točno 
ta sposobnost nagovora, skozi in na aparat, 
v okviru katerega razmišljamo, podeljuje 
knjižnemu jeziku kreativno moč, kjer lahko tuj 
glas najde neučakan posluh. Tuje, ki  mraku 
naše misli zraste v cvetoč vrt.«

Umetniki: Iskra Beličanska, Matej Bizovičar, 
Rado Dagarin, Barbara Demšar, Boge Dimovs
ki, Tina Dobrajc, Ryuzo Fukuhara, Mito Gegič, 
Janez Hafner, Steve Hawley, Simon Jugovic 
Fink, Barbara Kastelec, Vladimir Leben, Tomaž 
Lunder, Simon Mlakar, Amir Muratović, Boris 
Oblak, Agata Pavlovec, Mirna Pavlovec, Andrej 
Perko, Janez Plestenjak, Matej Plestenjak, Petra 
Plestenjak Podlogar, Irena Romih, Iztok Sitar, 
Nejč Slapar, Martina Štirn, Maja Šubic, Štefan 
Turk, Valentina Verč in Marjan Žitnik so se na 
koloniji poklonili tej rasti in ji dodali »svoj glas, 
svoj majhen cvet.« Na povabilo Maje Šubic se 
je je udeležil tudi likovni pedagog, domačin 
Boris Oblak.

Umetniki so člani  združenja ter povabljeni 
gostje. Med njimi so bili trije iz severne Primor
ske, med njimi tržaški slikar Štefan Turk. Med 
tujimi umetniki naj omenimo videasta Steva 
Harweyja, ki se je kolonije udeležil že tretjič, 
prvič pa zdaj v Škofji Loki živeči Japonec 
Ryuzo Fukuhara z ženo Martino. Številni med 
njimi so se kolonije udeležili že večkrat. 

V soboto zvečer je potekal tudi literarno-
plesni večer. Mito Gegič je predstavil pisatelja 
mlajše generacije, Aljoša Harlamova in njegov 
pred kratkim izdani roman z naslovom Bil
dungsroman. 

Improvizirana plesna predstava z naslo
vom Panj, avtorjev Fukuhare in Martine Štirn 
pa je bila vpeta v branje japonske literature. 
Povezovala je dve umetnosti – ples in litera
turo. Društvo Sezam, nevladna organizacija iz 
Ljubljane, ki se ukvarja z organiziranjem ak
tivnosti za otroke in starše, namreč vodi projekt 
Šepetanje na blazini, povezan z recitiranjem 
pesmi, napisanih na blazinice. Koordinira ga 
likovnica in plesalka, žena japonskega gosta. 
Zato se je tu ponudila primerna priložnost za 
izvedbo predstave, kjer sta gosta plesala tudi 
ples butoku. 

Štefanova hiša je bila tri dni odprta za li kov-
ne umetnike. V nedeljo popoldne se je kolonija 
končala z dnevom odprtih vrat in razstavo us-
tvarjenih del. Likovniki so v kolonijo prihajali 
in odhajali, tako da nisi imel niti občutka utesn
jenosti niti številčnosti udeležbe. 

Pred hišo je v nedeljo dopoldan še ust
varjala Petra Plestenjak Podlogar, ki je pred 
zaključkom brusila in polirala svoje rezbarsko 
delo. Štefan Turk je blizu nje utrjeval barvo na 
platnih, ki sta ležali na tleh in s svojo barvito
stjo pritegnili mojo pozornost. Tina Dobrajc pa 
je z voskom pečatila uokvirjeno delo. 

Med ustvarjenimi deli prevladujejo likovna, 
nekaj posebnega pa so tudi skulpture in insta
lacije. Agata Pavlovec je v pogovoru izrazila 
željo po nadaljnjem sodelovanju z domačini in 
organizaciji kolonije v Štefanovi hiši. Ob tem 
je poudarila, da je njihov namen sodelovati z 
bodočim z upravljavcem ter obenem obdržati 
visok nivo kolonije z mednarodno udeležbo 
likovnih ustvarjalcev. 

Tadeja Šubic

Matej Plestenjak z delom: Jaz sem pa knjižni molj.

Odprtje razstave na koloniji nastalih del bo 24. junija v Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki. 
Hkrati bo izšel tudi priložnostni časopis 13. Kolonija Iveta Šubica.
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Vaščani Krnic pri Novakih so postavili dva 
označevalna kozolčka na začetku in koncu vasi, ki 
bosta popotnike usmerila do posamezne kmetije 
in ljudi, ki tam živijo. Kozolčka sta lično obliko-
vana, izdelana iz hrastovega lesa in ju je možno 
uporabiti tudi za oglasno desko. Bo pa to tudi kraj, 
kjer se bodo lahko srečevali mladi in stari. 

Ob otvoritvi je Drago Demšar zaželel, da bi 
tako kot je trden hrast, bili trdni tudi vaščani Krnic, 
župan Milan Čadež pa je Demšarjeve besede še 
potrdil. Ko so kozolčka predali namenu, je sledilo 
druženje ob dobri hrani in pijači.

Vaščani Krnic se zahvaljujejo vsem, ki so jim 
pomagali, da so uresničili zadane načrte.  L. R.

Praznik za vaščane Krnic
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Materina dušica je že stoletja znana zdravil
na rastlina. Iz nje naredimo tinkturo, kremo ali 
jo namočimo v olivnem olju. Tinkturo pripra
vimo tako, da v žganje namočimo cvetove in 
liste materine dušice. Divje rastočo rastlino je 
možno dobiti povsod na robovih pašnikov, jas, 
ob poteh, na dvignjenih in proti soncu obrnjenih 
travnatih delih. Skriva se med travnatimi bilka
mi in jo moramo previdno nabirati, da nimamo 
vmes polno trave in nezaželenih listov. 

Je nežno vijolične barve, v času cvetenja 
njenih zelenih listov skoraj ni mogoče opaziti. 
Na Gorenjem in Dolenjem Brdu se je razcvetela 
v vsej svoji veličini, saj lahko tam opazimo cele 
preproge te čudovito dišeče rastline. Ker pa jo 
tu pridni kmetje hitro pokosijo, se bo potrebno 
ponjo podati višje v hribe, kjer ne kosijo, krave 
pa nad njo niso preveč navdušene. Veliko jo je 
na Ratitovcu, na poti proti Črni prsti, na poti s 
Pokljuke proti Triglavu in še marsikje.

Nabiramo jo v sončnem dnevu, sušimo pa 
v senci deset dni do temperature 40 stopinj 

Prostovoljci obiskujejo 
starostnike 

V odročnih podeželskih vaseh škofjelo-
škega hribovja vsak dan v svojih domovih 
sameva čedalje več tistih, ki so zaradi svoje 
starosti ali bolezni gibalno omejeni. Največkrat 
potrebujejo le druženje in toplo besedo bližnjih, 
sorodnikov, prijateljev in sosedov, zato jih na 
njihovih domovih obiskujejo prostovoljci v 
okviru projekta Preprečimo osamljenost. Za 
projekt, ki ga izvaja razvojna agencija Sora v 
sodelovanju s Centrom za socialno delo Škofja 
Loka in Društvom upokojencev Škofja Loka, 
smo uspeli pridobiti sredstva iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter 
nacionalna sredstva, del pa sta prispevali tudi 
občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka. 

V projektu se je za delo s starejšimi uspo-
sobilo šest prostovoljcev, ki po škofjeloškem 
podeželju obiskujejo več kot 20 starostnikov, ki 
so zaradi starosti in slabega zdravja priklenjeni 
na svoje domove. Do zdaj so izvedli že več 
kot 130 obiskov. Na območju občine Gorenja 
vas - Poljane devet starostnikov redno obisku-
jeta dve prostovoljki. Obiski prostovoljcev so 
namenjeni izključno medsebojnemu druženju. 
Če zdravje dopušča, se odpravijo na krajši 
sprehod, pomerijo se v stari družabni igri, 
zapojejo ljudsko pesem, preberejo najnovejše 
novice ali knjigo, obujajo spomine na mlade 
dni, pogledajo albume s fotografijami ali pa 
samo pokramljajo. 

Julija Primožič, RAS

Domača lekarna

Materina dušica – proti glavobolu in kašlju
Celzija. Najbolje se zelišča posušijo v sušilniku, 
ki ga navadno uporabljamo za sušenje sadja 
in zelenjave, saj naj bi jih hitro posušili, da se 
vmes ne naberejo prah, drobne žuželke ali pa 
nam jih veter ne odnese.

Materina dušica vsebuje veliko eteričnega 
olja, katerega glavna sestavina je timol. Tega 
dajejo v masažne kreme, ki lajšajo revmatske 
bolečine, zavira pa tudi rast bakterij in blaži 
vnetja dihal. Posušena in viseča v šopkih v 
stanovanju nas pomirja in zdravi glavobol. 
Čaj z dodatkom medu razkužuje dihalne poti, 
pomirja kašelj, pospešuje potenje in uspava. 
Pri močnem kašlju nakapljamo tinkturo na 
sladkorno kocko ali pa se masiramo s kremo 
ali oljem po prsih in vratu. Ima zelo močan 
vonj, ki je za nekatere prijeten, za druge ne. 
Nekatere gospodinje odpravljajo neprijetne 
vonjave iz hiše tako, da jo kanejo nekaj kapljic 
v izparilnik. Nekaj kapljic lahko dodamo tudi 
v kopel in si masiramo sklepe, pomaga pri 
revmatičnih obolenjih. Vedno pazimo, da nam 
olje, mazilo ali tinktura ne prideta v nos ali oči. 
Z uporabo ne smemo pretiravati, predvsem pri 
otrocih jo je priporočljivo uporabljati v manjših 
količinah, ker lahko timol povzroči alergije ali 
izpuščaje. Ne nanašamo je na odprte rane in na 
kožo z izpuščaji. 

Recept za zdravljenje vnetega grla
S tremi decilitri vrele vode poparimo žličko 

bezgovega cvetja, žličko materine dušice in nekaj 
lipovih cvetov. Pustimo pet minut, precedimo, 

dodamo med in pijemo po požirkih. Lahko 
dodamo tudi mleko. Moje priporočilo je, da si 
naberete veliko materine dušice in jo pomešate 
med ostale nabrane rastline. Ni boljšega čaja, 
kakor mešanica z materino dušico in še zelo 
zdravilna je za vsa prehladna obolenja.

Še bolj preizkušen recept za zdravljenje 
težav z grlom pa je olupljen, v prah zdrobljen 
posušen divji kostanj, ki si ga za noževo 
konico veliko nanesemo globoko v grlo. To 
je najboljše zdravilo za tiste, ki pogosto izgu
bijo glas. Ni priporočljiv za majhne otroke! 
To je zelo zanesljiv recept, pomaga hitro in 
tako učinkovito, da se tudi domači prvič niso 
norčevali iz mojih »žaub« in zvarkov, s katerimi 
ponavadi zastonj hodim okrog njih in moledu
jem, naj vsaj malo poskusijo. 

Jana Rojc

Sušilec za sadje in zelišča 

V organizaciji Raz-
vojne agencije Sora in 
OOZ Škofja Loka ter ob 
finančni pomoči občin 
Škofja Loka, Gorenja vas 
- Poljane, Železniki in Žiri 
poteka na Loškem Teden 
obrti in podjetništva 
– TOP. Letos je bil že 
četrtič, organizatorji pa 
so poskrbeli za pester 
program. Teden se je 
pričel s pohodom obrt-
nikov in podjetnikov ter 
nadaljeval v preddverju 
Sokolskega doma, kjer 
so si obiskovalci lahko 
ogledali razstavo lesenih 
izdelkov Srednje lesarske šole Škofja Loka. Pro-
gram je bil popestren še s šov-izobraževanjem: 
5 strank.com ter skupinskim svetovanjem, ki je 
bilo namenjeno vsem, ki razmišljajo o samostojni 
podjetniški poti. Osrednji dogodek TOP-a je bila 
podjetniška tržnica na Mestnem trgu, na kateri 
se je predstavljalo približno 50 loških obrtnikov 
in podjetnikov. Ti so poskrbeli, da so stojnice ob 
številnih obiskovalcih tudi zaživele. Predstavile 
so se različne sekcije obrtnikov pri OOZ Škofja 

TOP tudi letos uspešno izpeljan

Loka, kjer so v živo prikazovali svoje obrtne 
dejavnosti, gostinci so poskrbeli za degustacije 
dobrot, zabavali pa smo se ob glasbeni sku-
pini podjetnikov. Na podjetniški tržnici je OOZ 
Škofja Loka podelila tudi nagrade dijakom, 
ki so izdelali najboljši leseni izdelek, uspešno 
pa so se predstavili tudi učenci podjetniškega 
krožka s srečelovom ter starodobni kolesarji iz 
Društva Rovtarji. 

Julija Primožič
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Slovesnosti se je udeležilo veliko ljudi iz 
bližnje okolice, organizatorji pa so bili posebej 
veseli, da so med njimi našli tudi njegovega 
sorodnika – vnuka Cirilovega brata Petra, Alek
sandra J. Potočnika.

Ciril Potočnik se je rodil 3. julija 1894 v 
skromni hiši v Žirovskem Vrhu Sv. Urbana, po 
domače pri Materniku, očetu Janezu in materi 
Frančiški. Bil je peti otrok po vrsti. Za njim sta 
na svet prijokala še dva brata.

Osnovno šolo je obiskoval v Gorenji vasi, 
po končani maturi na Škofijski gimnaziji v 
Šentvidu pa je leta 1913 odšel študirat bo
goslovje. Po novi maši, 10. junija 1917 na 
Trati, so ga poslali na Dunaj nadaljevat teološke 
študije, kjer je leta 1921 napravil doktorat iz te
ologije. V nadaljevanju je bil nekaj let spiritual 
malega semenišča v Zavodu sv. Stanislava ter 
nato še spiritual ljubljanskega bogoslovnega 
semenišča. V tem času je nastalo in izšlo nje
govo prvo delo Dobri pastir. Napisal je še vrsto 
del in strokovnih pastoralnih razprav v reviji 

Naši rojaki

Blagoslovili so ploščo v spomin dr. Cirila Potočnika
Ob 60-letnici smrti rojaka, profesorja bogoslovja in liturgike dr. Cirila Potočnika 
je TD Žirovski Vrh Sv. Urbana pripravilo slovesnost. Pater Pavel Košir, po rodu 
prav tako iz Žirovskega Vrha, je blagoslovil spominsko ploščo, vzidano v rojstno 
hišo dr. Cirila Potočnika.

Bogoslovni vestnik. Od leta 1939 do smrti je 
bil profesor na Teološki fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Znanstveno delovanje na fakulteti 
je dopolnjeval s praktičnim delom, kot rektor 
karmeličanske cerkve na Selu, kot duhovni 
vodja karmeličank, kot spovednik redovnic in 
kot vesten sodelavec ljubljanskega škofijskega 
ordinariata pri dušnopastirskih vprašanjih. Poleg 
tega je bil še sourednik Bogoljuba, več let pa tudi 
škofijski voditelj Marijinih družb in škofijski 
moderator duhovniške Unio apostolica.

22. marca 1950 je duhovništvo izgubilo 
blagega in razgledanega pastoralista, ki je vse 
svoje moči posvetil prizadevanju, da se dušno 
pastirstvo v slovenskih škofijah, teoretično in 
praktično, izpopolni in dvigne. Čeprav je bila 
njegova življenjska pot kratka, saj ni dopolnil 
niti 56 let, jo je kljub temu obogatil z obilnimi 
zaslugami svojega duhovniškega in znanstve
nega življenja. Predvsem pa s svojim lepim 
zgledom, ki ga je postavil v vrsto slovenskih 
svetniških duhovnikov. 
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Bogastvo za kraj, ki da človeka za duhovni
ka, je, da je bila molitev za nove duhovniške 
poklice uslišana. Maternikov rod je sicer izgubil 
korenine v domačem kraju, so pa dela dr. Cirila 
Potočnika prodrla daleč in pustila v duhovništvu 
dovolj dobrih del, da se ga bodo spominjali tudi 
poznejši rodovi. Krajani so nanj ponosni in se ga 
bodo odslej še bolj spominjali v molitvi.

Lucija Kavčič, TD Žirovski Vrh

Poljanski umetniki razstavljajo v mestu
25. maj je bil v znamenju odprtja razstave Polanci v mestu, ki jo je 

organizirala skupina Poljanski v-eter, ki deluje pri KUD Trata – Gorenja 
vas. Dela je na ogled postavilo šest odličnih domačih umetnikov. Na 
razstavi si je bilo tako mogoče ogledati slike, ki so jih narisali Nina Trček, 
Simona Kokelj in Zvonko Kern, aranžmaje iz naravnih materialov, ki jih 
je izdelala Minka Likar, ter glinaste reliefe Lidije Debelak in komercialno 
fotografijo Vita Debelaka.

Za spremljajoči program so razstavljavci poskrbeli sami, glasbeni 
vložek pa so prispevali člani glasbene skupine Zaton, ki prav tako deluje 
pod okriljem KUD Trata – Gorenja vas.

V Žigonovi hiši (mali razstavni galeriji občine Škofja Loka), kjer so 
dela naših umetnikov tudi razstavljena, se je zbralo veliko ljudi, ki so si 
z zanimanjem ogledali vsako razstavljeno delo. Razstava, ki jo je odprl 
župan Milan Čadež, je na ogled še do 15. junija.

L. R.
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Pevke in pevci MePZ Tratarski zvon so tako kot vsako leto pripravili 
letni koncert in zvestim poslušalcem zapeli več kot ducat novih pesmi. 
Pomlajeni zbor, katerega povprečna starost je 22 let, šteje 23 glasov in 
ga od lanskega leta vodi Žan Mahnič. Repertoar je obsegal zimzelene 
uspešnice in tudi domoljubne pesmi. V goste pa so povabili vokalno 
skupino Cantabile, za katero je bil to drugi javni nastop. 

Prvič so zapeli pesem Na Slajko, ki jo je spisal Janez Bohinc, znan 
kot prvi zborovodja MePZ Tratarski zvon. Bohinc je pred kratkim izdal 
knjigo z zbranimi avtorskimi pesmimi, ki jih je dal uglasbiti znanim 
slovenskih skladateljem, posvetil pa jo je prav Tratarskemu zvonu

Pevsko druženje z zborom Tratarski Zvon in vokalno skupino Canta
bile je bilo prijetno, saj so pevci s svojim repertoarjem navdušili.

Tratarci so se udeležili tudi Zvonariade, zdaj že tradicionalnega 
srečanja vseh zborov, ki imajo v imenu besedo zvon. Naslednje leto pa 
so prav oni tisti, ki bodo organizirali Zvonariado in gostili pevce iz vse 
Slovenije, obeležili pa bodo tudi 15-letnico delovanja zbora.

Lidija Razložnik

MePZ Tratarski zvon

Ogreli srca poslušalcev
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Društvo podeželja Kladje je organiziralo tradicionalno prvomajsko kresovanje. Prireditev je bila 
zanimiva tudi za najmlajše obiskovalce, saj so lahko kurili svoj mali kres, igrali družabne igre, 
plesali otroške plese in poskakovali na trampolinu. Tudi odrasli so preživeli lep večer ob ognju, 
glasbi in plesu.                                                                                                                    Mi. Bo. 

Upokojenci  
kolesarijo in balinajo

Tople poletne popoldneve so se odločili 
športno izkoristiti tudi v Društvu upokojencev 
za Poljansko dolino. Od 16. junija dalje je za 
vse zainteresirane upokojence organizirano 
rekreativno kolesarjenje po okoliških krajih. 
Predhodna kondicijska priprava ni potrebna, 
saj zahtevnost in dolžino ture vsakič posebej 
prilagodijo zmožnostim in željam udeležencev, 
poudarek pa je na gibanju in druženju v naravi. 
Zbirno mesto je vsako sredo ob 17. uri na 
parkirišču pred občinsko stavbo. 

Organizirajo tudi balinanje, zato vabijo vse 
balinarske navdušence oziroma tiste, ki bi to še 
radi postali, da pokličejo na 030/692-155 (Pavel 
Čadež) in se vpišejo na seznam. Balinanje bo 
potekalo na baliniščih pri gostišču Jager na 
Dolenji Dobravi in pri gostilni Videm v Polja-
nah. Tudi tu predhodno znanje ni potrebno, le 
dobra volja in zagnanost. O terminih balinanja 
in ekipah se bodo interesenti dogovorili na-
knadno.                                                     T. D.

Udeleženci so po priporočilu Šport špasa svojo udeležbo potrdili pri 
vpisovalcih v Gorenji vasi ali na Slajki, kjer so prejeli tudi zgibanko 
in vodo. Po razredih, skupinah ali družinsko so se podali na pot izpred 
gorenjevaške šole, s Hotavelj ali iz Stare Oselice. Prva družina je bila v 
koči že zelo zgodaj, pa tudi večina pohodnikov se je na pot podala prej, kot 
bi se sicer, če ne bi dež tako vztrajno padal. Na Slajki nas je megla oropala 
lepih pogledov po dolini in hribih, dež pa preprečil posedanje po tleh. 

Nekateri so našli suh 
kotiček v koči, drugim 
je gospodar Ciril s 
Slajkarjeve domačije 
odstopil izpraznjeni 
silos ter tja postavil 
mize in klopi, izpo
sojene pri Turističnem 
društvu. Spet drugi 
so se zadrževali pri 
harmonikarjih Me
todu, Mateju, Maticu 
in Gašperju pod kočo, 

kmečki ženi Majda in Nežka pa s svojimi pečenimi dobrotami v Slajkarjevi 
garaži. Nekateri so si v koči pri Anici Buh dali izmeriti tudi krvni tlak.

Cilj je osvojilo skoraj šeststo pohodnikov, med katerimi so bili vsi od nas
mejanih, zadovoljnih do nekaj tistih, nekoliko jamrajočih nad klancem, dežjem, 
soboto in še čem. Vsem je bil pohod dobra življenjska izkušnja, da je možno 
z nekaj manj uživanja na poti hoditi tudi v dežju, le prej si je treba pripraviti 
cilju, vremenu in temperaturam primerno obutev, obleko, dežnik. 

Med vpisanimi pohodniki je bil najstarejši Anton Vončina z Dolenje 
Dobrave, rojen leta 1944, najmlajša pa Tina Reberšek iz Gorenje vasi, 
rojena leta 2008. Najštevilčnejša je bila sedemčlanska družina Tanje 
Klemenčič iz Stare Oselice. Prejeli so priznanja.

Da so pohodniki varno prispeli na cilj in nazaj, so bili zadolženi sprem
ljevalci iz šole, športnega društva, vrtca in starši. Za varno gibanje po cesti 
do šole, še posebej pa za varno prečkanje in hojo po cesti na Hotavljah, 
so uspešno poskrbeli člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri ter 
policist. Organizatorji se vsem zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.

Milka Burnik

Aerobika je zelo dobro obiskana. Letos nas je bilo sedemdeset re
kreativk. Z vadbo smo pričele v oktobru. Do konca aprila smo jo imele 
dvakrat tedensko, vsak ponedeljek uro v šolski avli in v sredo v telo
vadnici in avli, dve skupini po eno uro. Prihajale so ženske iz Gorenje 
vasi in okolice. Vadbo so letos vodile Maja Mlinar, Teja Gaube in Ema 
Debenec. Vaditeljice so nam jo pripravljale na prijeten in zabaven način. 
Popestrile so jo tudi s primerno glasbo, stepi in z elastikami z ročaji, 
obročki in žogami za pilates. 

Na badmintonu nas je bilo 20. V začetku nas je bilo kar preveč, kasneje 
nas je redno prihajalo približno 14. Večinoma smo igrale dvojice in proti 
koncu sezone so bile borbe že zelo izenačene. Zadovoljstvo udeleženk 
rekreacije se kaže tudi s tem, da vodenje aerobike plačujemo z lastnimi 
prispevki, ŠD Partizan Gorenja vas pa prispeva del za plačilo telovadnice 
in letos tudi za nogavičke. 

V skupino smo včlanjena dekleta in žene od petnajstega do petdesetega 
oziroma še kakšnega leta več. Postale smo ena izmed večjih skupin v 
ŠD Partizan. Ob koncu sezone organiziramo  družaben zaključek, ki je 
povezan z rekreacijo. Letos se nas je dvajset podalo peš na večerni pohod 
na Slajko. Ker je bila naslednji dan vseslovenska očiščevalna akcija, 
smo se ji me pridružile že tisti večer. Seveda se ob prijetnem druženju in 
klepetu, letos je bilo to v koči na Slajki, prileže tudi poslovilna večerja 
in obljuba, da se bomo naslednje leto zopet srečevale. V našo sredino 
so vedno vabljene nove članice. 

Barbara Radič

Pohod na Slajko

Dan druženja in gibanja treh generacij
Tretjemu vseslovenskemu gibanju ob dnevu družine sta se 
letos pridružili tudi gorenjevaška in lučinska šola. Podali 
so se na pohod na Slajko.

Jutranje zbiranje na vpisu pred gorenjevaško šolo
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Ženska rekreacija

Za konec so se podale na pohod
Organizirana vadba za ženske poteka v Gorenji vasi že 
19 let in je vsako leto bolj dobrodošla in priljubljena. Že 
osmo leto delujeta dve ženski sekciji, ki omogočata možnost 
rekreacije tudi čez zime.

Ženska rekreacija, prijetno s koristnim
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»O madonca«, se je za glavo prijel policist in 
nadaljeval svoje predavanje, ko ga je ena izmed 
mamic vprašala, kako otroka pripraviti do tega, 
da se priveže. V Avstriji je kazen za nepravilno 
vožnjo otrok od 70 do 100 evrov. 

Kotiček za starše

Red je vedno pas pripet – sedenje na sprednjem sedežu je nevarno
Pri nas pa nekateri vozijo otroke celo 

na kolenih spredaj, nekateri jim pustijo, da 
samostojno sedijo na prednjem sedežu in se 
ne zavedajo, kako pomembno je v današnjih 
časih, da poskrbimo za varnost, ko cesta ni več 
cestišče, temveč bojišče. Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu pri Direkciji RS za 
ceste vodi in koordinira projekt Pasavček, ki 
poteka v Sloveniji že peto leto. Projekt temelji 
na pozitivni spodbudi, saj nagrajuje otroke, ki 
so aktivni v projektnem delu in so v osebnem 
avtomobilu pripeti. Otroci prejmejo različne 
nagrade z likom pasavčka. Lik pasavca je bil iz
bran, ker ima ta žival v jezikih vseh sodelujočih 
držav v svojem imenu tudi besedo pas in z 
besedno igro še poudarja uporabo varnostnega 
pasu. Največja nagrada je figurica Pasavček, ki 
je narejena tako, da se lahko z ježki pripne na 
varnostni pas in jo ima otrok tudi v avtu. 

V projekt Pasavček je bilo aktivno vključenih 
skoraj  51.000 otrok, 4.400 učiteljev in 
vzgojiteljev, posredno pa še približno 50.000 
staršev. Za potrebe izvajanja projekta je bilo do 
zdaj izdanih 42.000 plakatov, 120.000 brošur, 
400.000 letakov, 31.000 balonov, 120.000 
tatujev, 60.000 kartončkov, 2.000 štampiljk, 
100.000 nalepk, 10.000 magnetkov, 150.000 
obešank za vrata, 115.000 kopitljačkov, 

1.500 zgoščenk s Čuki, 2.500 rumenih rutic s 
pasavčkom, a se še dogajajo stvari, ki se ne bi 
več smele. Kje iskati vzrok? 

Kakor hitro posedemo otroka v avto, ga 
moramo ustrezno namestiti. Tudi če se peljemo 
samo do kilometer oddaljene trgovine, je otroka 
treba pripeti. Če se bo tega navadil, se tudi peljati 
ne bo hotel, kadar ga ne boste pripeli. Torej je vse 
stvar navade. Kadar otrok tuli, joče, bruha, lahko 
vse počaka kakšno minuto ali dve. Varnost je na 
prvem mestu, tudi če je dogajanje v avtu nekoliko 
mučno. Osredotočiti se je treba na cesto, če ne gre 
drugače, je treba avto ustaviti, vendar na zares 
varnem kraju in v povsem varnih okoliščinah. Če 
je otrokov sedež v nasprotni smeri poleg voznika, 
mora biti varnostna vreča na sovoznikovi strani 
nujno izključena. 

Otroci se morajo z vstopom v šolo samos
tojno privezati brez pobude staršev, če je bila 
v preteklosti naša vzgoja pravilna in uspešna. 
Predstavniki projekta Pasavček so na pred
stavitvi poudarili, da je potreben premišljen 
nakup otroškega sedeža, ki mora biti prilagojen 
avtomobilu, otrokovi teži in višini. Pred nak
upom je treba preveriti, ali je mogoče sedež 
pritrditi v avto preprosto in dovolj močno. Z 
nepravilno pritrjenim sedežem celo škodimo 
otroku, namesto da bi ga zaščitili. 
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Učenci tretjih razredov so plavali v kranjskem 
bazenu. V vodi so se dobro znašli, osvojili so 
veliko modrih, bronastih in srebrnih delfinčkov. 
Tudi neplavalci so napredovali. Tako verjamemo, 
da po šoli v naravi v 4. razredu v tej generaciji 
ne bo nobenega neplavalca več.

V okviru izbirnega predmeta POK je sledilo še 
zadnje dejanje, obisk Hiše eksperimentov in Priro
doslovnega muzeja v Ljubljani. Učenci so dve šolski 
uri samostojno eksperimentirali in se navduševali 
nad rezultati različnih kemijskih, fizikalnih in 
bioloških poskusov. V Prirodoslovnem muzeju so se 
navduševali nad simulacijo potresov, paleontološko 
sobo in dvorano, kjer so razstavljena okostja 
vretenčarjev. Natančneje pa so si ogledali pestro 
zbirko mineralov Žige Zoisa. Mnogi udeleženci 
so prvič lahko občudovali prave diamante, safire, 
smaragde, opale, rubine. Po ogledih in daljšem 
sprehodu po topli Ljubljani se je malica še kako 
prilegla. Tik pred odhodom domov so naredili še 
skupinsko fotografijo obeh skupin POK-a. 

Obe skupinici mladih raziskovalcev sta se 
veselili srebrnih priznanj z državnega tekmo
vanja v Murski Soboti. Vsi mladi raziskovalci 
za razvoj Poljanske doline, tudi iz Žirov in 
Poljan, so v gorenjevaški šoli slovesno obeležili 
letošnje dosežke in prejeli priznanja. Odpel
jali so se še na ekskurzijo v Rakov Škocjan in 
okolico Cerkniškega jezera. Igrali so se različne 
igre v naravi, nato pa so se podali še v podzemni 
svet Križne jame, ki je svetovno znana kraška 
jama s podzemnimi jezerci. 

Učenci osmih razredov so bili v Centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti, eni v domu Štrk 
pri Ptuju skupaj z učenci iz Vuzenice, drugi pa 
v domu Ajda v Libeličah. Program je v obeh 
skupinah potekal precej podobno. Prevladovale 
so naravoslovne teme. Spoznavali so travnik, 
gozd in mlako. Izvedeli so, da je travnik pri 
Ptuju enkrat na leto poplavljen, saj ga zalije reka 
Drava. V gozdu so raziskovali nevretenčarje in 
podtalnico, ki je bila pred leti ena najčistejših 
voda, zdaj pa je med najbolj onesnaženimi. V 
mlaki so opazovali živali. S kolesi so se peljali 
do jezera, naslednji dan s kanuji po Dravi, en
krat pa so eno uro pešačili do Ptuja, kjer so si 

ogledali mesto. Vozili so se s kanuji po umetnem 
ptujskem jezeru, ki je tudi največje umetno jezero 
na Slovenskem. 

Učenci v Libeličah so imeli poleg ostalih st
vari še lokostrelstvo in plezanje po umetni steni. 
Ogledali so si muzej s kmečkimi predmeti. Videli so 
orodje za na polje, za prenašanje čebel, stiskalnico 
olja. V gozdu so si ogledali past za lubadarje in 
jo tudi sami poskušali izdelati. Zadnji večer je bil 
povsod zabaven. Na Ptuju so pripravili skeč in pe
vsko točko ter se predstavili učencem iz Vuzenice. 
V Libeličah so pripravili igrico Kako se pripravim 
na gaudo (to po koroško pomeni zabava).

Milka Burnik

Novice iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Odkrivali so lepote narave in sobivanja

Devetošolci v Ljubljani
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Osnovna šola Jela Janežiča je že lansko 
šolsko leto pristopila k nacionalnemu projektu 
Ekošola kot način življenja. K odločitvi za 
vključitev v projekt sta dejstvi, da nam ni 
vseeno, kaj se dogaja okoli nas, in ker bi radi 
učence vzgajali v odgovornosti do naše Zemlje, 
do narave in okolja, pa tudi do sočloveka. V 
projektu sodeluje vsa šola, glavna tema pa je 
bila lani: Zdravo življenje – sadje in zelenjava 
na jedilniku naših učencev. V okviru tega smo 
obiskali ekokmetijo, za malico uvedli kos sadja, 
vodili dnevnik prehrane, organizirali predavanje 
za starše in z različnimi dejavnostmi spoznavali 
pomen zdrave hrane – od peke kruha, priprave 
sadnih in zelenjavnih jedi do kviza ter drama

Dogajanje na OŠ Jela Janežiča

Tekmovali so v računalništvu, varovali okolje
Tako kot po drugih osnovnih šolah se tudi v OŠ Jela Janežiča vedno kaj dogaja. Učenci 
z učitelji vestno izpolnjujejo zaveze, ki so jih dali ob pristopu k projektu Ekošola kot 
način življenja, na računalniških tekmovanjih pa s svojim znanjem dokazujejo, da so 
med najboljšimi v državi. Tako male kot velika pa so v smeh spravili Rdeči noski.

tizacije zgodbe o pomenu sadja in zelenjave.
V letošnjem šolskem letu smo za glavno temo 

izbrali Ravnanje z odpadki, pri čemer smo ločevali 
odpadke, izdelovali recikliran papir, delali eko 
bralno značko, izdelovali novoletne okraske iz 
odpadnega materiala, sodelovali v akciji Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu ter si ogledali zbirni cen
ter Draga. Ves čas potekajo tudi različne zbiralne 
akcije, ki imajo tudi humanitarno noto (zbiramo 
plastične zamaške za Anžeta in Žigo, papir za In
dijo), udeležujemo se likovnih natečajev, izdelali 
smo znak naše ekošole. Podpisali smo tudi eko
listino, ki so jo s svojimi predlogi o tem, kaj lahko 
vsak izmed nas naredi za okolje in svoje zdravje, 
sestavili učenci sami, skupaj pa smo jih oblikovali 
v pet trditev: ločujemo odpadke, varčujemo z 
vodo, ugašamo luči, jemo sadje in zelenjavo, 
gibamo se v naravi. S tem so se zavezali, da bodo 
po svojih močeh skrbeli za ohranjanje narave 
in dvigovanje ekološke zavesti, s čimer bomo, 
upamo, pripomogli k spreminjanju navad, ki bodo 
pozitivno vplivale na ves svet. Podpis listine je 
tudi zadnji, sedmi korak programa Ekošola kot 
način življenja, s katerim bomo pridobili tako 
želeno ekozastavo. 

Rdeči noski so nam v srce prinesli radost in 
veselje.

Red je vedno pas pripet – sedenje na sprednjem sedežu je nevarno
Doma smo vedno pazili, da na zadnji 

polici v avtu ni bilo nobenih predmetov. Prtljaga 
spada v prtljažnik, ne na polico ali sedeže. Težji 
predmeti naj bodo spodaj, lažji na vrhu. Razni 
ostri in manjši  predmeti naj bodo po predalih 
v avtu, kajti dežnik, zgoščenke, knjige, trše 
igrače in drugi predmeti lahko povzročijo velike 
dodatne težave in poškodbe pri trku. Otroku ne 
dovolimo odpiranja oken. 

Večkrat opazim, da marsikakšen voznik 
vrže smeti kar skozi okno. Prvič je to zelo 
nevarno, predvsem za motoriste, drugič pa 
s svojim zgledom pokažemo otroku, kako se 
obnašati. V vrtcu Zala so povabili na zaključek 
projekta starše in otroke, kjer so lahko pris
luhnili poročilu o poteku projekta, ki ga je 
vodila Petra Homec, besedam policista in 
še praktično preizkusili uporabo pasu ter si 
ogledali praktično udeležbo otrok v prometu 
s prometnimi znaki in semaforji  v telovadnici 
šole. Tudi z ravnateljem sva se učila pravilnega 
pripenjanja s pasom. Treba ga je močno zat
egniti, posledica pa je nekoliko manj udobna 
vožnja in občutek utesnjenosti, ki pa kmalu 
mine. Zagotovo mora biti varnost na prvem 
mestu. Vam in vašim malčkom želim varno 
v prometu.

Jana Rojc

Pomerili so se tudi v poznavanju Worda
Potekalo je tudi računalniško tekmovanje z 

istim naslovom za posebni program vzgoje in 
izobraževanja. Tekmovanja se je udeležilo 27 
učencev iz 17 šol. Gorenjsko regijo je zastopalo 
šest šol, tekmovalci pa so se pomerili v dveh 
kategorijah. Starejši učenci so tekmovali v ob
likovanju besedila s pomočjo programa Word, 
mlajši pa so se pomerili v sestavljanju slike, 
kjer so s pomočjo internetnega programa na 
računalniku sestavljali fotografijo Tine Maze. 
V tej kategoriji je bil najboljši Luka Knavs iz 
OŠ Jela Janežiča. Popoldne je sledila kratka 
prireditev, na kateri so nastopili učenci OŠ Jela 
Janežiča s plesno-pevsko točko Na kmetiji je 
lepo ter igrico Prehrambena piramida. S svojim 
obiskom nas je razveselila tudi mlada harmon
ikarka Anja Koračin. Kulturnemu programu je 
sledila podelitev priznanj.

Pri organizaciji obeh tekmovanj tekmovanja 
so z donatorskimi sredstvi pomagali Rotary klub 
Škofja Loka, Laboratorij za meroslovje Lotrič, 
Krka, Toyota in Športna dvorana Poden. 

Rdeči noski
Za veselo vzdušje sta učence s svojim 

obiskom razveselila Rdeča noska – Dr. Zen 
in Dr. Anastazija. Z izvirnim programom sta 
učencem popestrila ure pouka. Pozornost 
sta namenila vsem, tako najmlajšim kot tudi 
najstarejšim učencem.
Učenci in učitelji OŠ Jela Janežiča, Tina Maček

Z računalniki skozi okna
Marca je na šoli potekalo tudi deseto državno 

računalniško tekmovanje Z računalniki skozi 
okna. Organizatorici tekmovanja sta bili naša šola 
in Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Učenci so 
tekmovali v dveh kategorijah, in sicer v pozna
vanju dela s programoma Word in PowerPoint. Po 
končanem tekmovanju so se tekmovalci poigrali 
z računalniško vodenimi instrumenti, nato pa se 
odpravili še na kegljišče in kosilo. 

Prireditev ob razglasitvi rezultatov in podelitvi 
priznanj ter nagrad je z živahnim nastopom pop
estril Adi Smolar. Posebna priznanja in nagrade 
so letos dobile šole, ki so na tekmovanju sode
lovale osemkrat in več, med katerimi je tudi OŠ 
Jela Janežiča Škofja Loka. Prav tako so posebno 
darilo dobili mentorji, ki so na tekmovanje prišli 
največkrat. Nagrade ob 10. obletnici državnega 
tekmovanja so za večletno pomoč pri organizaciji 
prejeli tudi člani organizacijskega odbora in tek
movalne komisije: Danila Hrovat, Tadeja Rupar, 
Uroš Škorc, Tina Maček, Andreja Gorše, Irena 
Korene, Irena Ferlinc in Marjeta Šmid. 
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Na OŠ Poljane je v tem šolskem letu deloval 
čebelarski krožek. Osem učenk in učencev petega 
razreda se je navdušilo nad dejavnostmi, ki so se 
odvijale vse leto in postali so pravi mladi čebelarji. 
Skozi dejavnosti sem otrokom želela vzbuditi 
pozitiven odnos do narave in do čebel ter jih sez

Dejavnosti

Postali so pravi mladi čebelarji
naniti s čebelarstvom 
in pomembnostjo čebel 
za ohranitev narave. 
Ob pomoči učbenika 
Čebela se predstavi so 
otroci spoznali panj in 
družino v njem, zgradbo 
čebeljega telesa, razvoj 
čebele od jajčeca do od-
rasle živali, bolezni če-
bel in čebelje pridelke.

V šolski jedilnici 
smo uredili čebelarski 
kotiček, ki smo ga ves 
čas dopolnjevali. Tam 
smo razstavljali izdelke 
iz voska in panjske 
končnice, ki smo jih 

sami ustvarili. Za novo leto smo kotiček okrasili 
z voščenimi okraski. Spekli smo medenjake 
in jih z užitkom pojedli. Zelo dober odziv smo 
doživeli decembra z medenimi dnevi, ko smo 
vsem šolarjem ponudili medeno malico. 

Najteže pričakovana dejavnost pa je bil 

obisk čebelarja Štefana. Odpeljal nas je v svoj 
čebelnjak, kjer smo si oblekli zaščitna oblačila. 
Pokazal nam je panj, iz njega vzel satnico, na 
kateri smo poiskali matico. Videli smo velike 
čebelje zalege ter med in cvetni prah. Opazovali 
smo, kako je iz svojega lončka na svet prilezla 
mlada čebela. Spoznali smo, da čebelar mora 
biti pri svojem delu zelo umirjen. 

Vtisi s krožka
Katja: Najbolj všeč mi je bilo v čebelnjaku. 

Tam smo si ogledali rojstvo čebele. Na 
čebelarski malici smo jedli kruh z medom. 
Okušali smo cvetni prah in si ogledali izdelke 
iz medu – kremo in milo. 

Aljaž: Štefan ima veliko čebel. V muzeju so 
mi bile najbolj všeč panjske končnice.

David: Obisk pri čebelarju je bil zanimiv. 
Najbolj všeč mi je bil muzej, kjer smo videli 
200 let staro prešo.

Ines: Najbolj zanimivo je bilo v čebelnjaku, ko 
smo se oblekli v zaščitna oblačila. Čebelar Štefan je 
pokadil panj in čebele so se popolnoma umirile. 

Jožica Maček

Naredili prve turistične korake 
V vrtcu Agata Poljane smo sodelovali v projektu Z igro do prvih 

turističnih korakov, ki poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije. 
z njim smo želeli doseči, da otroci v vrtcu spoznajo svoj kraj, njegove 
znamenitosti in naravo, ki nas obdaja. Tako smo raziskali pešpoti in ob 
tem opazovali naravo, si ogledali in spoznali pomen objektov, hiš v tem 
okolju, nenazadnje pa smo želeli otroke seznaniti tudi s pomembnimi 
Poljanci, ki so zaznamovali kraj.

Ob zaključku projekta smo pripravili razstavo v avli vrtca, kjer je na 
ogled plakat s fotografijami in izdelki, ki so nastali izpod otroških rok. 
Otroci so z zanimanjem sodelovali v projektu ter se ob naučili in spoznali 
veliko novega. 

Mateja Kokalj, vzgojiteljica

Osvojili smo Slavnik

Planinci druge skupine planinskega krožka OŠ Poljane smo se konec 
maja odpravili na izlet na Primorsko. Vožnjo po avtocesti smo zaključili 
v vasici Podgorje, od koder smo jo peš mahnili proti Slavniku. Prva 
polovica poti nas je vodila skozi gozd, druga polovica pa po travniku. 
Vse od vznožja do vrha smo imeli možnost opazovanja različnih cvetlic 
in spoznali smo, da je Slavnik pravi botanični vrt. S seboj smo imeli knjige 
in žepne priročnike, ki so nam pomagali pri določanju njihovih imen. Na 
vrhu smo bili nagrajeni z razgledom na slovensko obalo in zasluženo 
malico iz nahrbtnika. Tudi tokrat se nismo v dolino odpravili brez žiga in 
skupinske fotografije.

Alenka Jelovčan, mentoricaZaključna razstava v Vrtcu Agata
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Tekmovanje v orientacijskem 
teku dobro uspelo

PGD Trebija je v sodelovanju z Gasilsko zv-
ezo Škofja Loka prvič organiziralo tekmovanje 
v orientacijskem teku. Tekmovalo je 123 ekip iz 
območja Gasilske zveze Škofja Loka, v katerih 
so bili po trije ali štirje člani, stari od 7 do 17 let 
– skupno torej okrog 500 gasilcev. Tekmovalci 
so morali preteči od enega do štirih kilometrov. 
Ekipe iz občine so se dobro odrezale, saj se 
je sedem ekip iz Poljan in ena iz Gorenje vasi 
uvrstilo na regijsko tekmovanje, ki bo junija v 
Prebačevem.  

Simona Kokelj

Učenci so cestno vožnjo izvajali v času, ko je 
promet najgostejši, zato so morali dobro obvla
dati okoliščine, v katerih so se znašli in se nanje 
tudi ustrezno odzvati. Po spretnostnem poligonu, 
kjer so se, tako kot v ostalih tekmovalnih delih, 
zbirale kazenske točke, so učenci pomalicali in 

V znamenju  
varovanja narave

April smo kot mesec Zemlje in varovanja 
okolja obeležili tudi otroci iz Vrtca Sovodenj. 
Veliko smo se pogovarjali o tem, kako lahko 
naravo varujemo tudi sami, kako varčujemo 
z vodo, z energijo, s papirjem. Skupaj s starši 
smo v vrtec prinesli odpadno embalažo. Nekaj 
smo je rabili pri izdelavi različnih novih izdelkov, 
kot so gosenice, rožice, roboti, drugo pa smo 
uporabili pri igri. Najbolj všeč so nam bile škatle 
in lončki različnih velikosti in oblik. S pomočjo 
te odpadne embalaže smo se tudi naučili, 
kako odpadke ločujemo. Glede ločevanja 
smo si skupaj z osnovnošolci ogledali poučno 
predstavo Eko pod smreko. Čistili smo okolico 
šole in ugotovili, da je Sovodenj precej čisto 
naselje. 

Skupaj z vzgojiteljicami smo se odpravili 
tudi v bližnjo tovarno Termopol. Do tja smo 
odšli kar peš, za varnost smo si nadeli odsevne 
brezrokavnike. V tovarni so nam predstavili 
izdelke, povedali so nam, da pri izdelavi nas-
tane veliko odpadkov. Te ločujejo, nekatere tudi 
predelajo in ponovno uporabijo. Tako varčujejo 
z različnimi materiali in varujejo naravo. 

Odločili smo se, da se po koncu aprila naše 
varovanje narave ne bo končalo. Še naprej 
bomo ločevali odpadke, smeti ne bomo metali 
po tleh, pri uporabi različnih naravnih dobrin pa 
bomo skušali biti čim bolj varčni.

Mateja Bevk

Bicikl 2010 v Poljanah
Na OŠ Poljane je maja potekalo že peto občinsko prvenstvo Kaj veš o prometu 
–  Bicikl 2010. V znanju prometnih predpisov, cestni vožnji in spretnostni vožnji 
na poligonu se je pomerilo 33 učencev v dveh kategorijah.

počakali na razglasitev rezultatov. V 
mlajši kategoriji 4. in 5. razredov je 
zmagala Eva Krek iz OŠ Poljane, 2. 
mesto si je prikolesaril Miha Rupar iz 
PŠ Javorje, 3. pa Matej Oblak, prav 
tako iz PŠ Javorje.

V starejši kategoriji so bili 
najuspešnejši: 1. mesto Grega Krek, 
2. mesto Katja Dolenec in 3. mesto 
Matjaž Buh, vsi iz OŠ Poljane. 
Najboljša dva iz starejše kategorije se 
bosta udeležila državnega prvenstva, 
ki bo letos v Murski Soboti.

Tekmovanje je potekalo pod bud
nim očesom Policijske uprave Škofja 
Loka, pri organizaciji pa so sodelovale 
tudi učiteljice, učitelji in drugi delavci 
šole. Posebna zahvala in priznanje 

za uspešno izvedbo je na tem mestu namen
jena organizatorju tekmovanja, učitelju Janezu 
Poljanšku. Tekmovanje podpirata tudi Avtošola 
Praktikum in Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Republike Slovenije.

Mateja Tušek

Polanska Banda, floorball sekcija Športnega 
društva Poljane, je letos že petič priredila 
Švicbol, prijateljski turnir v floorballu. Odvijal 
se je na igrišču ob telovadnici Poljane, pod 
vodstvom Uroša Titana in 
Davida Oblaka. Od pold
neva pa tja do desete ure 
zvečer se je potilo deset 
ekip, od tega ena ženska: 
Trupla, Reflektorji, ŠDMH 
Zverine, Polanska Banda 
B, Polanska Banda, Hipiji, 
Farjanovi, Zoltan, Galiptarji 
in Primškovske Zverine. 

Igralci in gledalci so se 
lahko osvežili v bazenu ob 
igrišču, poskrbljeno pa je 
bilo tudi za pijačo, klopce 
in senco. Na turnirju je bilo 
možno kupiti tudi opremo 

Floorball

Na Švicbolu so zmagali Hipiji
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za floorball. Trgovina AXC je poskrbela za 
nagrade v nagradni igri. 

Pred polfinalom je program popestrila plesna 
skupina Step pod vodstvom Petre Slabe. V polfi
nale so se prebile ekipe: Farjanovi, ki so zasedli 
4. mesto, Polanska Banda B 3. mesto, Polanska 
Banda 2. mesto in Hipiji, ki so osvojili 1. mesto. 

Nagrado za najboljšega strelca si je pristrel
jal Tadej Drlink, za strelko pa Simona Dolinar. 
Po besedah organizatorja Davida Oblaka je 
prireditev odlično uspela, zato bodo turnir 
naslednje leto spet organizirali.

 Naslednji vikend, 12. in 13. junija pa 
bodo pripravili tudi »mali« ŠvicBol turnir za 
osnovnošolce v kategorijah do 10 in do 15 let. 

T. Š. 

Tadej Drlink, najboljši strelec tekmovanja, v akciji

Zmagovalna ekipa

Kaj veš o prometu?
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Vreme je bilo naklonjeno tako organizatorju, 
ŠDMH, kot tudi tekmovalcem. Vsi tisti, ki pa so 
prišli navijat, so lahko uživali v pogledu na Blegoš 
in v lepi okolici vasi pod Blegošem. Poskrbljeno 
je bilo tudi za spremljevalni program ter možnost 
ogleda in pokušine domačih dobrot.

Pomerilo se je nekaj odličnih tekačic in tekačev 
ter tudi tistih, ki so si želeli le preizkusiti sami sebe. 
Vsi so bili zmagovalci, ne glede na končno uvrstitev, 
saj so vsi prišli na cilj prej kot v štirih urah.

Prvo mesto v kategoriji članov do 39 let 
je zasedel Simon Alič (ŠRI Činmoj Maraton 
Team), ki je s časom 1:10:53 postal tudi abso
lutni zmagovalec KBK. Med članicami do 39 
let si je prvo mesto pritekla Valerija Mrak (AK 
Posočje) s časom 1:25:00 in tako osvojila tudi 
naslov absolutne zmagovalke. V kategoriji starejše 
članice/člani od 40 do 49 let je zmagal Jože Kordiš 
(GRS) s časom 1:23:38, čas zmagovalke Mihaele 
Tušar (ŠD Nanos) pa je bil 1:29:05. Miro Sporiš 
(Etiketa Žiri) je slavil zmago v kategoriji starejših 
veteranov od 50 do 59 let, s časom 1:23:11, med 
veterankami nad 50 let je bila najhitrejša Marija 
Moser (Gorenjski Glas) s časom 2:03:35. Milan 
Kogoj (ŠD Šentviška goba) je bil s časom 1: 36:49 
zmagovalec med veterani nad 60 let.

Nagrajeni so bili tudi najpočasnejši in 

KBK

Prvič je teklo štiriinsedemdeset tekačev
Letošnja prva izvedba KBK ali »Za 1 € na Blegoš in nazaj«, ki je bil na relaciji 
Kopačnica–Blegoš–Kopačnica, je pritegnila ogromno zanimanja. Na prizorišču in 
startu se je poleg navijačev in obiskovalcev zbralo tudi 74 tekačic in tekačev. Veliko 
število sodelujočih od blizu in daleč priča, da je tudi tak vzpon na Blegoš privlačen.

najtežji tekmovalci ter najboljši trije domači 
tekmovalci iz Kopačnice. 

»Z izvedbo prvega KBK sem več kot zado
voljen. ŠDMH se je še enkrat pokazal kot izvrsten 
organizator. Prav tako se je v vlogo gostiteljice 
tekmovanja zelo dobro vživela Kopačnica. 
Nenazadnje vsi pozitivni odzivi tekmovalcev in 
obiskovalcev pričajo o tem, da smo zadeli žebljico 
na glavico. Proga je dovolj dolga in zahtevna, da 
privabi tudi najboljše. Želimo si, da bi za naslednje 
izvedbe pridobili še več tistih, ki bodo vzeli KBK 
kot izziv zase. Veseli me tudi številčna udeležba 
rekreativcev iz Poljanske doline, tisti od drugod 
pa bodo zagotovo ponesli dober glas o tej dirki po 
celi Sloveniji«, je o prireditvi povedal idejni vodja 
Boštjan Jezeršek, ki je bil tudi sam med tekači.

Absolutna zmagovalka KBK Valerija Mrak 
nam je zaupala: »Proga je bila težka, kar sem tudi 
pričakovala, vendar fenomenalna. Teren je domač, 
progo sem poznala. Presenetilo me je le razmerje 
dveh delov poti Kopačnica–Ogradi in Ogradi–
Blegoš. Drugi del proge se mi je zdel lažji kot prvi.

Glede organizacije: sploh nisem dvomila v 
Hotaveljce. Pri njih mi je všeč to, da to delajo s srcem 
in so se še enkrat izkazali kot dobri organizatorji. 
Znajo narediti domače vzdušje. Prav zato se rada 
udeležujem domačih tekem.« Na vprašanje, ali je 

zmago pričakovala, je odgovorila, da zelo nerada 
govori o njej, preden je tekma mimo. »Pred startom na 
hitro oceniš kam sodiš, potem pa potiho upaš, da se bi 
vse izšlo po tvojih načrtih«, je še povedala Mrakova. 

»Organizacija je bila zelo dobra, to lahko povem 
iz prve roke, saj sem videl že veliko tekem in njiho
vo organizacijo. Proga je bila kar težka, predvsem 
spust je bil zahteven in hiter. Osebno bi progo še 
malo podaljšal do Kala in po grebenu na vrh, vendar 
je različnih želja toliko, kot je tekačev, in je to pač 
stvar organizatorja. Zmage nikoli ne napovedujem, 
ker se na poti lahko pripeti marsikaj. Je pa res, da je 
na tekmi manjkal kakšen boljši konkurent,« pa je 
strnil misli absolutni zmagovalec KBK Alič.

Lidija Razložnik

Absolutna zmagovalca: Valerija Mrak in Si-
mon Alič
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Strelci so konec aprila končali sezono z 
zračnim orožjem na 19. državnem prvenstvu 
za člane in mladince v Sečovljah. Tekmovalci 
Strelskega društva Marmor Hotavlje Gorenja vas 
so se tekmovanja udeležili z desetimi tekmovalci, 
po pričakovanju pa so največ uspehov zabeležili 
mladinci s puško. Lenart in Gašper Oblak ter Andrej 
Peternel so že šesto leto zapored prepričljivo zmaga
li. Zelo blizu zmage so bile letos tudi mladinke s 
pištolo: Špela Klemenčič, Lucija Jezeršek in Eva 
Žun, ki so le za nekaj krogov zgrešile prvo mesto 
in na koncu bile druge. Članice v postavi Betka 
Mlakar, Barbara Gabrovec in Barbara Savič so 
bile šeste med pištolarkami, Gašper Božič, Martin 
Benedičič, Uroš Poljanec in Tomaž Jeram pa so bili 
osmi med člani s pištolo.

Strelci

Gorejevaščani že šestič 
zapored državni prvaki

K. K.

Kljub slabi vremenski napovedi je bilo vreme 
skoraj idealno. Sonce in kar prijetne temperature, 
dež je na srečo organizatorjev iz Športnega 
društva Poljane počakal do poznega popoldneva, 
ko je bila prireditev že zaključena.

Kljub številnim tekmovanjem v bližnji okolici 
se je letošnjega teka udeležilo zavidljivo število 
tekačev – 214. Proge so zdaj že nekaj let tradicio
nalne in se ne spreminjajo. Za otroške kategorije so 
speljane v bližini Tavčarjevega dvorca na Visokem, 
medtem ko proga za člane in članice v dolžini 9.700 
metrov vodi z Visokega skozi Hotovljo do obrata 
v Žabji vasi in nazaj na Visoko.

Najbolj zanimiva in številčno zastopana je 

Visoški tek

Padla sta nova rekorda proge
214 tekačev, lepo vreme in odlična organizacija – vse to in še več je 12. Visoški tek, 
ki je tudi letos postregel s številčno udeležbo tekačev od vsepovsod. Največ je bilo 
Gorenjcev, saj je tekmovanje štelo tudi za Gorenjski pokal v rekreativnih tekih.

bila preizkušnja na 9.700 metrov, kjer sta po 
zaslugi absolutnih zmagovalcev padla tudi oba 
rekorda. Valerija Mrak iz Gorenje vasi (AD 
Posočje) je za progo porabila 37 minut in 52 
sekund, Tone Kosmač s Hotavelj (ŠD Marmor 
Hotavlje) pa 31 minut in 28 sekund. 

Tako kot vsako leto je tudi letošnji Visoški tek 
sočasno štel za prvenstvo občine Gorenja vas - Pol
jane. Novi občinski prvaki so v svojih kategorijah 
postali: Eva Krek, Natea Novak, Tina Ržek, Aljaž 
Podrekar, Aljaž Novak, Anže Čadež, Sandi Križnar, 
Valerija Mrak, Tone Kosmač in Matjaž Mrak.

Izvedbo letošnjega teka je v sodelovanju s 
Timingom ŠD Poljane skoraj v celoti prevzela 
nova organizacijska ekipa, ki so jo sestavljali 
člani tekaške sekcije Športnega društva Poljane. 
Sodeč po besedah gledalcev in tekačev, je bil to 
najbolje organiziran Visoški tek doslej. Ob tej 
priložnosti gre velika zahvala tudi vsem spon
zorjem, ki so s svojimi prispevki pripomogli k 
lažji izvedbi tekmovanja.

Podrobnejše rezultate ter fotografije s prired
itve si lahko ogledate na spletni strani Športnega 
društva Poljane: www.sdpoljane.si.

Gašper Debeljak, vodja tekmovanja


