
1

GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

letnik 15, številka 4
april 2011

novicenovice
Podblega{ke Podblega{ke 



2

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: Karla Kokelj (podblegaske@gmail.com). Lektorici: Ana Jurjevič in Polona Peternelj. Računalniški prelom in oblikovanje: 2Rdesign, Robert Resman s.p., 
Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2250 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 
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•  4 .  marec :  Na 
občnem zboru Gasilske 
zveze Škofja Loka, kjer 
so se zbrali predstavniki 
štirih gasilskih poveljstev 
škofjeloških občin.

• 9. marec: Vmesno 
poročilo občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta (OPPN) za projekt Športne dvorane 
Gorenja vas z vso pripadajočo infrastrukturo, 
ki ga je predstavil projektant Robert Potokar 
iz arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar.

• 9. marec: Sestanek s pristojnimi za 
cestno varnost iz Direkcije RS za ceste,  
policije, občine in občanom Janezom Sela-
kom o neustrezni signalizaciji in varnosti na 
najožjem odseku v Gorenji vasi. Dogovor-
jeno je bilo, da se območje bolje zaščiti.

• 10. marec: Obisk direktorja Policijske 
uprave Kranj Simona Veličkega in komandirja 
Policijske postaje Škofja Loka Janeza Šuštarja 
na občini. Pogovor o varnosti občanov in imet-
ja ter aktualne razmere na širšem območju. 

• 10. marec: Zbor krajanov v Poljanah za 
vasi levo od Sore.

• 11. marec: Ogled trase 300-metrskega 
odseka ceste skozi Srednjo vas zaradi preplas-
titve z direktorjem vzdrževanja in uskladitev 
termina. Preplastitev je predvidena v maju.

• 12. marec: Na občnem zboru Društva 
upokojencev Poljanske doline na Hotavljah.

• 15. marec: Zbor krajanov v Poljanah, 
tokrat za vasi na desnem bregu Sore.

• 16. marec: Projektant Aleš Hafner je 
predstavil idejno rešitev za vhod v podzemni 
bunker na Golem vrhu.

• 17. marec: Sestanek s pridelovalci hrane 
in dobrot, ki imajo registrirane dejavnosti. 
V pripravi je zloženka, kjer želimo povezati 
ponudnike hrane v smiselno celoto. 

• 19. marec: Na občnem zboru društva 
upokojencev na Sovodnju.

• 19. marec: Na občnem zboru Lovske 
družine Gorenja vas.

• 21. marec: Obisk pri 90-letniku Jožetu 
Tavčarju na Trebiji.

• 22. marec: Zbor krajanov na Hotavljah.
• 24. marec: Sestanek z izbranim izva-

jalcem preplastitve skozi Srednjo vas zaradi 
zaključka pločnikov z varnimi izteki in po-
pravila obstoječega.

• 26. marec: Na 100-letnici Čebelarskega 
društva Blegoš v Poljanah.

• 27. marec: Na prireditvi Pesem srca v 
Železnikih.

• 30. marec: Na občnem zboru Društva 
podeželskih žena Blegoš.

• 31. marec: Zbor krajanov za Gorenjo vas.
Izbor: M. B.

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 
predloge in mnenja vsak torek in sredo, kot 
je navedeno v tabeli, razen na praznik. Če bi 
z njim želeli govoriti na občini, se prej 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, kjer 

Stik z županom
je dosegljiv ob ponedeljkih ves dan po telefonu, 
od 13. do 15. ure pa tudi v pisarni. M. B.

Občinski svet je na zadnji seji sprejel spre-
membe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok 
v vrtec, ki je tako usklajen z zadnjo spremembo 
zakona o vrtcih in sledi predlogu sveta staršev 
OŠ Ivana Tavčarja. Spremembe se nanašajo na 
razporeditev otrok v vrtec in sestavo komisije.

Komisije, ki je pristojna za sprejem otrok v vrtce v 
naši občini ne imenujeta več ravnatelja zavodov am-
pak jo določi občina kot ustanoviteljica, in to na pred-
log sveta vrtca. Komisijo, ki se imenuje za štiri leta, 
še naprej sestavljajo: vodje posameznih enot (VVE) 
in njihovi predstavniki sveta staršev, predstavnik 
ustanovitelja, predstavniki šolske svetovalne službe 

Spremembe pravilnika o  sprejemu otrok v vrtec

Možne bodo tudi razporeditve v druge enote
posameznega zavoda ter predstavnica patronažne 
službe. Prvo sejo skliče predstavnik ustanovitelja, 
prej pa sta to nalogo opravila ravnatelja.

Pravilnik na novo določa tudi razporeditev otrok 
v vrtcih po občini. Če je za določeno enoto več 
prijav kot je prostih mest, komisija sprejme sklep, 
kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk 
sprejeti in kateri ne. Zadnje se uvrsti na skupno 
čakalno listo po prednostnem seznamu. Novost v 
pravilniku je, v primeru, da v želeni enoti ni dovolj 
prostora, komisija lahko otroka razporedi v drugo 
enoto vrtca v občini, kjer so še prosta mesta. 

T. Š., M. B.

Na marčevski seji so svetniki med drugim 
potrdili zaključni račun občinskega proračuna za 
lansko leto in se seznanili s poročilom nadzornega 
odbora o opravljenem nadzoru zaključnega računa. 
Razglasili so bunkerja Hrastov grič in Goli vrh za 
kulturna spomenika lokalnega pomena (več o tem 
na sosednji strani), potrdili predlagane spremembe 
odlokov o javnem redu in miru (več na strani 9) in o 
sprejemu otrok v vrtec (podrobneje v tekstu spodaj) 
ter potrdili pravilnik o sofinanciranju turističnih de-
javnosti društev na območju občine. Ker je bila seja 
tik pred izidom marčevskih Podblegaških novic, je 
bil razpis na podlagi tega pravilnika že objavljen.

Nadzorni svet (NS) je pri pregledu lanskolet-
nega proračuna ugotavljal poslovno upravičenost 
vlaganj v gospodarske cone (GO) oz. rentabilnost 
postopka pridobitve, komunalne ureditve in 
odprodaje ter na podlagi dokumentacije projekt 
ocenil kot upravičen. Pri pregledu socialnih 
transferjev je ugotovil veliko povečanje stroškov 
občine za doplačila bivanja v institucionalnem 
varstvu in financiranju družinskih pomočnikov, 
kar se bo v prihodnosti še stopnjevalo in opozoril, 
da bo glede na število rojstev občina morala v 
prihodnjih letih računati na povečano obremenitev 
na osnovnošolski dejavnosti. Na področju cestne 
infrastrukture je NS dal priporočilo, da se v nasled-
njem obdobju več pozornosti nameni odročnejšim 
cestam in da bi bilo smiselno pripraviti kategori-

S 4. redne seje občinskega sveta

Bo treba večati šole?
zacijo cest glede na potrebe po obnovi, s čemer bi 
se povečala sistematičnost vlaganj na tem področju. 
Opozoril je tudi na slabe spletne strani občine. Sicer 
pa je ugotovil, da občina lani ni imela likvidnostih 
težav in ej tekoče poravnavala svoje obveznosti. 
Stanje zadolženosti je v dovoljenih okvirjih in se 
bo v letošnjem letu predvidoma povečalo.

Nekateri svetniki so imeli pomisleke glede po-
pravkov odloka o javnem redu in miru. Prepričani 
so, da bi morala občina, ki zahteva, da morajo 
lastniki pri sprehajanju psov s seboj nositi vrečke 
in pobirati iztrebke svojih ljubljenčkov, poskrbeti 
za ustrezne smetnjake. To bi občino stalo preveč, 
je dejal župan in poudaril, da moramo prevzeti 
odgovornost za lastnino. Iz svetniških vrst je 
prišlo vprašanje o tem, kako ravnati s konjskimi 
iztrebki, ki bi jih po tem pravilniku prav tako morali 
pospraviti, Kristina Knific z občine pa je pojasnila, 
da doma iztrebke odvržemo v smetnjak z ostankom 
odpadkov (zeleni zabojnik).

Nekaj nasprotnih mnenj je povzročil pravilnik 
o sofinanciranju turističnih dejavnosti, ki po novem 
omogoča prijavo na razpis tudi društvom, ki orga-
nizirajo določene prireditve in niso registrirana kot 
turistična (npr. gasilci). Marjeta Šifrer z občine pa 
je spomnila, da precej sobodajalcev kljub pozivom 
še vedno ne odvaja turistične takse, kar velja kot 
prekršek.   

M. B.
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Parkiranje po novem
Kot smo že obveščali v zadnji številki 

Podblegaških novic, vaški trg v Gorenji vasi 
(pri vodnjaku želja) s 30. aprilom zapiramo za 

promet. Zaprt bo od petka od 23. ure do nedelje 
do 22. ure. Vse uporabnike vljudno prosimo, 

da svoja vozila ob petkih do 23. ure umaknejo 
s parkirišča ter da za parkiranje uporabljajo na 
novo označena parkirna mesta pod Kmetijsko 

zadrugo in parkirišče pod Domom občine.
Občina GVP

To je sicer le eden izmed razlogov. Glavni na-
men sprejetja odloka je namreč ohraniti kulturne, 
zgodovinske in arhitekturne vrednote, povečati 
pričevalnost kulturnega spomenika, ga pred-
staviti ljudem in spodbuditi učno-predstavitveno 
ter znanstvenoraziskovalno delo. Etnologinja 
in kulturna antropologinja konservatorka Alek-
sandra Renčelj Škedelj je podrobno predstavila 
oba bunkerja, kar je povzeto v nadaljevanju. Kot 
je zapisala, tako podzemna slemenska utrdba 
Hrastov grič, ki je največja podzemna utrdba 
obrambnega sistema Rupnikove linije, kot tudi 
utrdba Goli vrh s svojim zgodovinskim pom-
enom in lastnostmi utemeljujeta razglasitev za 
spomenik lokalnega pomena.

Gradili so 24 ur dnevno, vse dni v letu
Obe utrdbi je gradila vojska Kraljevine 

Jugoslavije med letoma 1938 in 1941 v sklopu 
obrambnega sistema Rupnikove linije, vzdolž 
rapalske meje. Projekt je bil prostorsko zelo 
obsežen, saj naj bi linija potekala ob celotni 
zahodni meji, razdeljena pa naj bi bila na šest 
sektorjev. Utrdbi sta spadali v tretji sektor, ki se 
je raztezal med Škofjo Loko in Vrhniko. Zapiral 
je dostop proti Ljubljani po Poljanski dolini ter 
greben med Poreznom in Blegošem na severu 
in Žirovski vrh na jugu. Nastal je utrdbeni 
sistem z dvanajstimi večjimi utrdbami in 4000 
bunkerji. Ti so danes večinoma uničeni, saj so 
jih na območjih, ki so prišla pod italijansko 
zasedo, načrtno razstrelili. Gradbena dela so se 
v Poljanski dolini začela med prvimi, zato so tudi 
utrdbe med najbolj dovršenimi in največjimi. Na 
Žirovskem vrhu je Rupnikova linija potekala po 
grebenu in po njegovi sončni strani do Smrečja in 
na vrh Svetih Treh Kraljev. Največje in strateško 
ključnega pomena so bile tri podzemne utrdbe: 
Hlavče Njive, Hrastov grič in Goli vrh. Med 
in pod njimi so gradili manjše protipehotne 
bunkerje za dva do sedem vojakov in številne 
objekte s protitankovsko in včasih tudi topovsko 
oborožitvijo. Linija naj bi bila dokončno zgrajena 
v letih 1946/47, a so marca 1941 zaradi začetka 
druge svetovne vojne z deli takoj prenehali. 

Na voljo je  
zloženka o Rupnikovi liniji

Občina Gorenja vas - Poljane je izdala 
zloženko o Rupnikovi liniji, ki nosi naslov Skrivnos-
tni svet utrdb Rupnikove linije. Obiskovalcu 
Poljanske doline ponudi informacije o Rupnikovi 
liniji, tematski poti, ki je speljana po njej, ter ga 
pouči tudi o rapalski meji. Zloženka vsebuje tudi 
zemljevid območja, na katerem sta poleg gostin-
ske ponudbe ob poti označeni tudi podzemni 
slemenski utrdbi Goli vrh in Hrastov grič, ki sta 
zaradi svoje velikosti in načina gradnje veliki za-
nimivosti. Pogled pritegnejo tudi barvne fotografije, 
ki zloženko naredijo še bolj lično in privlačno. Na 
voljo je tudi v angleškem jeziku in jo je med drugim 
moč dobiti na RAS in TIT Poljane.

L. R. 

Gradnja utrdb je potekala 24 ur dnevno vse dni 
v letu. Manjše objekte in žične ograje je vojska 
postavljala sama, za gradnjo podzemnih utrdb so 
najemali civilna gradbena podjetja, zaposlovali pa 
so tudi okoliške prebivalce in delavce iz drugih 
delov Kraljevine Jugoslavije. Vsi bunkerji od 
Blegoša do Žirovskega vrha so zgrajeni s pes-
kom, ki so ga namleli v bližnjem kamnolomu, v 
posamezen objekt pa naj bi vgradili okoli 95 ton 
železa in 1600 kubičnih metrov betona.  

To je bil obsežen gradbeni projekt, ki je svoj 
pečat pustil tudi na lokalni skupnosti. Delo pri 
gradnji je dobilo mnogo brezposelnih domačinov, 
zaradi rednega dela in dobrega plačila pa so svoje 
delavnice zapirali tudi nekateri obrtniki. Zgradili 
so veliko makadamskih cest, odprli kamnolome, 
zaradi katerih je v nekatere kraje tudi prišla elek-
trika. Krajani so odpirali nove pekarne, mesnice, 
povečala se je potreba po gostinski ponudbi in 
drugih storitvah, razmahnila sta se čevljarstvo in 
prevozništvo. 

Največji je Hrastov grič
Utrdba Hrastov grič se nahaja na nadmorski 

višini 886 metrov, na severozahodnem koncu 
grebena Žirovskega Vrha Sv. Antona. Utrdba 
naj bi po načrtih imela sledečo razporeditev: 
za oklepnimi vrati naj bi bila komora z razstre-
livom za uničenje vhoda, če bi sovražnik vdrl 
v podzemlje, ter skladišče za granate in rakete. 
Naprej bi bila delavnica s skladiščem rezervnih 
delov ter prostor za mehanike. V bližini fil-
trirnice zraka bi bil prostor za dva vojaka in 
podčastnika, ki bi skrbeli za prezračevanje. 
Predvideni so bili tudi elektrocentrala, skladišče 
goriva, glavno in pomožno skladišče živil, 
kuhinja, jedilnica za častnike, prostor za pov-
eljnika odporne točke, telefonska centrala, 
zdravniško operacijsko dvorano, spalnica za vo-
jake in podčastnika, prostor za glavno cisterno 
za vodo in še več drugih prostorov. V vojašnici 
bi bilo šest velikih dvoran za počitek častnikov 
in vojakov, načrtovane so bile tudi garderobe 
s prhami. Pod zemljo naj bi imeli skupaj 11 
umivalnic, kopalnic in tušev ter osem stranišč. 
Bolnica bi imela ločene prostore za bolne, 
operirane in ranjene paciente, trije prostori 
pa bi bili namenjeni vojakom, zastrupljenim 
z bojnim plinom. Oba oddelka bi imela svoje 
umivalnice in stranišča. 

Najbolj ohranjen je Goli vrh
Tudi slemensko utrdbo Goli vrh, ki se nahaja 

na 950 metrih nadmorske višine, na najvišjem 
vrhu Žirovskega vrha, so gradili enako dolgo in 
na enak način kot Hrastov grič, s to razliko, da je 
bila ta utrdba edina skoraj dokončana in je med 
največjimi ohranjenimi objekti v tem delu Rup-
nikove linije. Nedokončanega oziroma neutrjen-
ega je ostalo le 6,5 metra rova pri glavnem vhodu, 
ki se je kasneje na tem delu sesul. Vstop v bunker 
je zato možen le skozi okroglo železno lino na 
visokem vršnem bunkerju. Od tam v notranjost 
vodi 121 stopnic. Glavni rov je dolg 200 metrov, 
ob njem pa sistem galerij in podzemnih dvoran, 
ki so bile predvidene za vojašnico z bolnišnico, 
skladišča, strojnico in podobno.  

Po vojni se je na utrdbi zaradi povojnih 
razmer in neaktualnosti položaja, saj nista več 
ležali ob državni meji, nanju nekako pozabilo. 
Čeprav nista nikoli služili svojemu namenu, 
ju je smiselno ohraniti kot primera vojaške 
obrambne arhitekture.

Tina Dolenc

Rupnikova linija

Spomeniško zaščitena 
bunkerja Hrastov grič in Goli
Z razglasitvijo dveh podzemnih bunkerjev v sklopu Rupnikove linije za kulturna 
spomenika lokalnega pomena bo Občina Gorenja vas - Poljane laže kandidirala 
za dodatna finančna sredstva na državni in evropski ravni. 

Utrdba na Golem vrhu je med največjimi ohran-
jenimi objekti v tem delu Rupnikove linije.

Vsi, ki bi si radi ogledali opisani utrdbi, bodo to 
lahko storili 4. junija v okviru Tedna podeželja, ki 
ga organizira Razvojna agencija Sora. Takrat bo 

voden brezplačni ogled Hrastovega griča. Vsako leto 
decembra pa TD Gorenja vas organizira zimski pohod 

do ene izmed utrdb in njen ogled, ki je prav tako 
brezplačen.
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Povod za razveljavitev omenjenih členov je 
bilo neustrezno sodelovanje upravnih organov s 
prebivalci na območju Ankarana pri sprejemanju 
prostorskih aktov na tistem območju in kršenje 
pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih 
zadev. V primeru urejanja prostora s prostor-
skimi ureditvami državnega pomena (DPN, 
načrt) ali občinskimi podrobnimi prostorskimi 
načrti (OPPN), ki so največkrat tudi prej na-
vedeni v občinskih prostorskih načrtih (OPN), 
njihova izdelava pa je pravni pogoj za izdajo 
gradbenega dovoljenja, je bilo ugotovljeno, 
da so osebe v izkazovanju pravnega interesa v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja iz tega 
postopka izključene. Posledično se je razveljavil 
1. odstavek 62. člena, ki je omenjene interese 
omejeval z vlogo investitorja kot edine stranke 
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. 

Problematika določanja stranskih udeležencev 
pri urejanju prostora, ki se ne ureja z DPN 
(načrtom) ali OPPN, in njihovega pravnega 
interesa pri sodelovanju v postopku, je pripeljalo 
do razveljavitve 2. odstavka 62. člena. Člen 74.b 
Zakona o graditvi objektov se glasi, da je »v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja za grad-
njo nezahtevnega objekta stranka samo investi-

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla sredi 
maja. Vaše prispevke pričakujemo do 2. maja po 

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

cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko 
pošiljate tudi sezname prireditev, ki jih organizirate. 

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

Direktor Policijske uprave Kranj Simon 
Velički in komandir Policijske postaje Škofja 
Loka mag. Janez Šuštar sta obiskala župane 
občin iz škofjeloškega območja in jih pozvala k 
ustanovitvi  občinskih sosvetov za varnost (razen 
škofjeloškega, ki ta organ že ima), za katere so 
se tudi župani strinjali, da so potrebni. 

Na policiji ugotavljajo, da je skrb za varnost 
vse prevečkrat prepuščena le njim. »Zaradi 
pomanjkanja informacij iz lokalnih skupnosti 
pogosto ne moremo (pravočasno) reagirati na 
pojave in dejanja, ki vznemirjajo in motijo 
državljane. Skupaj bi lahko mnogo več storili 
predvsem na preventivnem področju, kjer bi na 
različne načine preprečevali deviantne pojave 
in dejanja.« Na policiji pozivajo k sodelovanju 
tudi državljane in dodajajo, da je preprečevanje 
dejanj prava alternativa represiji. »S skupnimi 
močmi poskušajmo zmanjšati število deviantnih 
dejanj in pojavov, skupaj naredimo vse, da do 

takšnih dejanj in pojavov sploh ne bo prihajalo,« 
so še zapisali v sporočilu.

Tako policija poziva k ustanovitvi sosvetov 
za izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti. Ko-
mandirji policijskih postaj, njihovi pomočniki, 
predvsem pa vodje policijskih okolišev bodo 
strokovno pomagali, svetovali in priporočili 
različne aktivnosti za dosego tega cilja. »Pris-
luhnili bomo željam in pobudam državljanov za 
izboljšanje varnosti. Pripravljeni bomo sprejemati 
kritike. Odgovorili bomo na vsako vprašanje, ki 
se tiče varnosti. V okviru zakonskih pooblastil 
bomo pristopili k razreševanju konkretnih 
problemov. Seznanjali vas bomo z varnostnimi 
razmerami in oblikami deviantnih dejanj in po-
javov,« še obljubljajo na policiji.

Na vprašanja o podrobnostih v zvezi z 
morebitno vzpostavitvijo občinskih sosvetov za 
varnost župan ni želel odgovoriti, saj pravi, da na 
občini o tem še razmišljajo.                        M. B.

tor«. Zaradi varovanja pravnih pravic vsakega 
posameznika se je tudi ta člen razveljavil.

Upravni organi morajo zdaj upoštevati za-
konska določila iz Zakona o splošnem upravnem 
postopku (ZUP), ki opredeljujejo določitev 
stranskih udeležencev v postopku izdaje grad-
benega dovoljenja, in z materialnimi predpisi, ki 
določajo pravno korist oseb. Če bo v postopku 
poleg investitorja udeležena še druga stranka, se 
gradbeno dovoljenje tudi ne bo moglo izdati po 
skrajšanem ugotovitvenem postopku. To pomeni, 
da lahko posameznik od zdaj naprej sodeluje v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja (s strin-
janjem ali nestrinjanjem z nameravano gradnjo), 
če gradnja objekta tretje osebe posega v njegov 
pravni interes in pravice. 

Predlog v parlamentarni proceduri
Drugo poglavje v spremembah Zakona o 

graditvi objektov je predlog novele tega zakona, 

Skrb za varnost prepuščamo predvsem policiji

ki ga je vlada potrdila 24. marca 2011. Ta mora 
še skozi parlamentarne postopke, poslanci pa 
jo lahko sprejmejo že aprila. Novela lahko v 
primeru sprejetja predloga začne veljati junija 
letošnje leto. 

Novi predlog je eden od ukrepov vlade za 
sanacijo gradbeništva. S predlogom država po 
njenem mnenju išče rešitev za nadzor neregi-
strirane gradnje oziroma sive ekonomije in 
posredno omejuje delo na črno. 

Do zdaj je bila zakonsko dovoljena gradnja 
stavb v velikosti do 250 m² in do 350 m² za 
gradnjo gasilskih in planinskih domov. Ob 
sprejetju predlaganih sprememb bi lahko gradili 
samo enostavne in nezahtevne objekte, za katere 
je bilo do zdaj potrebno pridobiti enostavno 
gradbeno dovoljenje ali pa sploh ne. Največji 
možni objekti, ki bi jih še naprej lahko gradili 
sami, so garaže, steklenjaki, bazeni, nepretočne 
in pretočne greznice, pomožni objekti za sprem-
ljanje stanja okolja, nadstreški in kmečke lope, 
vsi največ do 30 m². Gradili bi lahko tudi kozol-
ce, silose, skednje in senike s tlorisno velikostjo 
največ 150 m². Gradnja v lastni režiji bi bila še 
vedno dovoljena za gradnjo gasilskih in planin-
skih domov z zmanjšanjem velikosti na 250 m². 
Vsa vzdrževalna in manjša sanacijska dela se 
bi na objektih še naprej lahko opravljala. Pri 
gradnji prav tako ne bi bilo potrebno zagotoviti 
nadzora gradbenih del, ker bi gradbena dela 
spadala pod manj zahtevna gradbena dela.

Kazni za neupoštevanje novih določil so 
predvidene v razponu od 500 do 1200 evrov. 
Zaradi sprejetja novele se število inšpektorjev 
ne bi povečalo, prav tako inšpektor ne bi mogel 
določiti rušenja objekta.

O smiselnosti in uporabi omenjenih sprejetih 
sprememb in sprememb v pripravi bomo lahko 
presojali ob dajanju soglasja k sosedovi škarpi 
ali naslednji gradnji objekta v lastni režiji.

Maja Jurjevič

Gradnje

Spet bomo dajali soglasja
Marca so začele veljati spremembe Zakona o graditvi objektov. Razveljavila sta 
se prvi in drugi odstavek 62. člena in člen 74.b – govorijo o strankah v postopku 
pri pridobivanju gradbenega dovoljenja –, predlog novele tega zakona pa je 
še v postopku.
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Približno 60 krajanom so pristojni najprej 
okvirno predstavili dela, ki jih je še treba 
zaključiti v sklopu kanalizacijskega omrežja 
Gorenja vas–Todraž. Nanj je treba priklopiti 
še približno 20 objektov in zgraditi sekundarne 
vode, na katere bodo priključili nove objekte. 
Sredstva so v občinskem proračunu zagotovlje-
na, projekt je naročen, začetek del pa bo odvisen 
predvsem od tega, kako hitro bodo uspeli zbrati 
potrebne služnostne pogodbe. Krajane je med 
drugim zanimalo, zakaj so na Dobravščah 
zgradili krajše kanalizacijsko omrežje od pr-
votno zasnovanega. Kristina Knific, na občini 
odgovorna za okolje in infrastrukturo, je pojas-
nila, da očitno višina razpoložljivih finančnih 
sredstev ni zadoščala potrebam. 

Iz čistilne naprave se širi smrad
Prisotni krajani so se z vprašanji dotak-

nili tudi čistilne naprave Gorenja vas, iz ka-
tere se občasno širi smrad. To je po besedah 
Knifičeve posledica občasne preobremenjenosti 
čistilne naprave, zato je tudi predvideno njeno 
povečanje. Razširitev čistilne naprave s 1000 
na 3100 PE (ena populacijska enota pomeni 
približno eno osebo) se je zavlekla zaradi 
pritožbe na razpis za izbiro izvajalca del in 
posledično potrebe po objavi novega raz-
pisa (predvidoma bo objavljen konec aprila). 
Knifičeva kljub temu upa, da bodo lahko z 
deli začeli še letos. Opozorila pa je, da ima 
občina veliko dodatnih stroškov s čiščenjem 
zamašenih kanalov. Občani namreč v kanali-
zacijsko omrežje zlivajo razna olja, pretečena 
čistila, mečejo čistilne robce, damske vložke 
in podobne odpadke, ki tja ne sodijo. Zato je 
pozvala, naj tovrstne odpadke raje odložijo 
med ustrezne smeti in tako pomagajo zmanjšati 
nepotrebne stroške čiščenja. 

Čedalje več  
prometa in previsoke hitrosti

Župan Milan Čadež je podal informacije o 
rekonstrukciji ceste od Blat do Todraža, kjer 
je predvidena tudi gradnja pločnika. Širina 
cestišča in pločnika bi znašala 7,2 metra in bi 
se na obe strani obstoječe ceste širila enako. 
Lani so izdelali geodetske posnetke, zdaj je 
projekt v postopku projektiranja. Tovrstna re-
konstrukcija je po njegovem mnenju potrebna 
za povečanje varnosti v prometu. Ob tem se 
je razvila burna razprava, saj se veliko kra-
janov, predvsem tistih, ki živijo ob obstoječi 
cesti, ne strinja s potekom ceste. Izpostavili so 
predvsem problem previsokih hitrosti, ki jih 
vozniki dosegajo že zdaj, ko je cesta še ozka 
in na nekaterih odsekih nepregledna, ter s tem 
povezano težavno vključevanje z dvorišč na 
cesto. Ne predstavljajo si, kako bi bilo, če bi se 

Na dnevnem redu sta bili poleg pobud 
in vprašanj krajanov še prometna ureditev 
Hotavelj in kanalizacija. Nekaj besed so 
namenili tudi rekonstrukciji RC Gorenja vas–
Hotavlje s pripadajočo infrastrukturo, za katero 
je že narejen idejni projekt in podane pripombe 
nanj. RC Gorenja vas–Hotavlje je umeščena v 
četrto razvojno os, pristojni pa se bodo prizade-
vali, da bi jo izvzeli iz nje. Razlog je možnost 
hitrejše realizacije.

Več časa so namenili kanalizaciji, ki bo 
zgrajena hkrati z obnovo vaške ceste. Cesta 
bo zaključena s pločniki, ki pa bodo zahtevali 
poseg na zasebna zemljišča. V ta namen je 
bil ustanovljen odbor za prometno ureditev 
Hotavelj, ki ga sestavljajo vaščani in je že pričel 
opravljati svoje naloge. Dogovori in uskla-
jevanja z lastniki zemljišč že potekajo. Med 
vaščani prevladuje mnenje in strinjanje, da bo 
cesta s pločniki narejena za varnost vseh.

Na zboru je bilo izpostavljenih kar nekaj 
problemov – od priklopa Srednjega Brda na 
kanalizacijo do ostankov peska, ki ostanejo na 
travnikih po vsaki končani zimi. 

Dogovori pa so bili tudi o zdaj že tradicio-
nalni delovni akciji Hotavelj in okoliških vasi 
ter obnove 300 let starega vodnjaka.

Zbor krajanov

Okrog ceste skozi Dobravo se spet dviga prah
Na zadnjem, devetem zboru krajanov, na katerih so predstavniki občine pred-
stavljali informacije o projektih, so se zbrali prebivalci obeh Dobrav, Dobravšč, 
Todraža, Bačen in Žirovskega Vrha Sv. Urbana. Govorili so o kanalizacijskem 
omrežju Gorenja vas–Todraž, najbolj burna pa je bila razprava o rekonstrukciji 
ceste Gorenja vas–Todraž na odseku skozi Dolenjo Dobravo.

ti problemi še stopnjevali na urejeni in široki 
cesti. Problematična so tudi ozka grla, kjer bi 
za nekatere širitev ceste pomenila, da jim bodo 
tovornjaki vozili tik pod kuhinjskim oknom. 
Izpostavili so tudi hrup, ki ga povzroča čedalje 
več prometa, predvsem tovornega, ki nastaja 
zaradi razvoja industrijske cone Todraž. Kot so 
izpostavili krajani, se v drugih mestih in vaseh 
promet vedno bolj organizira zunaj strnjenih 
naselij, in sicer z obvoznicami, ki je bila tudi na 
Dolenji Dobravi pred več kot 20 leti že predv-
idena. Nedvoumen dokaz za to je zgrajen most 
v Blatih, navajajo pa tudi, da so bile že plačane 
akontacije lastnikom zemljišč in zarisana trasa, 
vendar ne v zemljiško knjigo. 

Po dolgotrajnem soočanju mnenj so zbrani 
predlagali rekonstrukcijo ceste, ki so jo težki 
tovornjaki ob zapiranju Rudnika Žirovski 

vrh uničili. Hkrati z obnovo pa bi začeli tudi 
postopke za izgradnjo obvoznice. Predsednik 
KS Gorenja vas Roman Demšar je razpravo 
sklenil s besedami, da je bil to le prvi od ses-
tankov in bo na to temo potreben še kakšen. 

Prisotni na zboru krajanov so se strinjali, da 
bi bilo treba najti primeren način za omejitev 
hitrosti voznikov na več odsekih ceste od Blat 
do Todraža. Predlagali so, da bi na Direkcijo RS 
za ceste vložili zahtevek za postavitev znakov 
za omejitev hitrosti, o problematiki obvestili 
policijsko postajo Škofja Loka in razmislili o 
postavitvi tabel za merjenje hitrosti.  

Vprašanja tudi o smeteh
Poleg na dnevnem redu predvidenih tem so 

imeli krajani vprašanja tudi o subvencioniranju 
nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, o 
označevanju dostopa do Rupnikove linije in več 
vprašanj na temo smeti. Omeniti velja, da lahko 
občani, ki embalažo oddajajo v rumenih vrečah, 
stare vreče, ki so se pogosto trgale, zamenjajo 
za nove, bolj trpežne. 

Tina Dolenc

Zbor krajanov na Hotavljah

Rdeča nit sestanka 
so bili pločniki in kanalizacija
Zbor krajanov je pred kratkim potekal tudi na Hotavljah. Nanj so bili vabljeni 
vaščani Hotavelj, Hlavčih Njiv, Srednjega Brda, Čabrač, Suše, Jelovice, Volake, 
Debeni, Studorja, Leskovice, Laz, Lajš, Robidnice, Krnic in Kopačnice. Vseh 
zbranih je bilo približno 100.

Po besedah predsednika KS Gorenja vas 
Romana Demšarja bodo v bližnji prihodnosti 
zbor krajanov sklicali še za vaščane Leskovice 
in okoliških vasi. Na osnovi zbora krajanov bo 
KS Gorenja vas nato oblikovala program za 
delo v naslednjih štirih letih.

Lidija Razložnik



6

Z vej smo sneli raznobarvne plastične »za-
vesce«, ki so neugledno zastirale pogled na 
reko, po bregovih pa smo pobrali tudi druge 
odpadke. Očiščevalna akcija je potekala na 
celotni dolžini Poljanske Sore, s katero opravlja 
ribiška družina Visoko, t. j. od jezu na Hotavljah 
do mostu v Logu nad Škofjo Loko. 

Sprehod ob reki bo tako lepši za ribiče kot 
tudi za vse več tujih turistov – ribičev, ki jih 
v našo dolino privablja živa in lepa narava.  
Ribiška družina s svojo aktivnostjo ne skrbi le 
za lastne užitke ob ribolovu, pač pa postaja tudi 
eden od dejavnikov turistične ponudbe. Vse bolj 
pomembno je dejstvo, da je ribiška družina med 
prvimi, ki opozarja na onesnaževanje okolja, 
predvsem v borbi za čiste vode. Voda je osnovni 
življenjski vir, ne samo za ribiče in živalstvo, 
pač pa tudi in predvsem za človeka. Žal se 
mnogi zaradi ekonomsko kratkoročnih razlogov 
in interesov tega premalo zavedajo (prekomerno 
obremenjevanje obdelovalnih površin, gradbeni 
posegi v vodotoke …). 

Na te probleme smo opozorili tudi na 
občnem zboru RD Visoko, ki smo ga imeli po 

Predstavnikom društev na Poljanskem, 
zbralo se jih je 16, je bila predstavljena de-
javnost RAS, ki si želi več stika z društvi, saj po 
njihovem mnenju ljudje, ki živijo na določenem 
področju in se združujejo v zelo aktivna društva, 
sami najbolje vedo, kaj potrebujejo na svojem 
področju. »Nima smisla, da vse projekte 
zastavimo na RAS, še posebej ne na področju 
turizma, saj ti potem niso sprejeti in ne zaživijo, 
kot bi morali. Aktivnosti moramo peljati skupaj 
z okoljem, da ljudje projekte vzamejo za svoje 
oziroma so del njih in potem je možnost, da 
zaživijo,« pojasnjuje direktor RAS Rok Šimenc. 
Dodaja pa: »Opaziti je, da društva potrebujejo 
pomoč oziroma sodelovanje agencije predvsem 
na področju promocije.«

RAS bo mesečno izdajala koledarje priredi-
tev (prvi je izšel že aprila), o čemer smo že 
pisali v prejšnji številki Podblegaških novic, 
in tu so k sodelovanju in posredovanju svojih 
prireditev in podatkov, povezanih z njimi, 
povabljena tudi društva. Koledar bo dostopen 
na več kot 60 točkah v vseh štirih občinah. V 
preteklosti so ga izdajali polletno, ni bil ažuriran 
in je vseboval veliko napak. Novi koledar si bo 
mogoče ogledati tudi na spletni strani RAS, in s 
tem, ko bo viden vsem, se bo mogoče izogniti 
morebitnim prekrivanjem prireditev. Društva 

Ribiška družina Visoko

Olepšali smo bregove svoje reke
Nismo jih seveda okrasili z raznimi pentljami, pač pa obratno. Člani RD Visoko 
oziroma ribiči smo se zbrali v Gorenji vasi na tradicionalni očiščevalni akciji 
bregov naše Poljanščice.

zaključeni čistilni akciji. Zbora so se udeležili 
tudi župan občine Gorenja vas - Poljane in 
državni poslanec Milan Čadež, predstavniki 
sosednjih ribiških družin ter predsednik ZRD 
Ljubljana. Županu smo se z zadovoljstvom zah-
valili tudi za uspešno razrešitev ob zamenjavi 
prostorov RD Visoko.

Janez Demšar, gospodar RD Visoko

Turizem

Društva potrebujejo predvsem pomoč pri promociji
Marca je bilo v Gorenji vasi srečanje društev Poljanske doline, ki ga je orga-
nizirala Razvojna agencija Sora (RAS), da bi predstavila možnosti in priložnosti 
sodelovanja med RAS in bivšo LTO Blegoš, zdajšnjim oddelkom turizma ter 
posameznimi društvi.

imajo prav tako možnost, da prek RAS na-
povedo svoje prireditve na valovih radia Sore, 
v prilogi Gorenjskega glasa, Ločanki, in na 
jumboplakatu pred TIC v Škofji Loki.

Enotna smučarska karta  
za Stari vrh in Cerkno? 

Želja društev in načrti RAS so poleg že usta-
ljenih kolesarskih poti, ki potekajo po loškem 
pogorju, pripraviti tudi nižinske kolesarske 
poti, s ciljem povezati Žiri skozi Poljansko 
dolino prek Škofje Loke po Selški dolini do 
Železnikov. Omenjeni projekt je izjemno velik 
finančni zalogaj, zato se bodo iskale možnosti 
sofinanciranja tudi prek državnih in evropskih 
razpisov. Čim prej pa bi bilo potrebno označiti 
in urediti kolesarsko pot, ki praktično že obstaja, 
to je Hotavlje–Visoko. »Padla je tudi zanimiva 
pobuda, da bi turistom omogočili skupno karto 
za smučišči Stari vrh in Cerkno. V ta namen se 
bom v prihodnje sestal z predstavniki smučišč,« 
je dejal voditelj srečanja društev.

»Želimo, da nas društva prepoznajo kot tiste, 
ki jim želimo pomagati in biti partner in nas lahko 
kadar koli kontaktirajo ali obiščejo. Prepričan 
sem, da nas bo tak način dela bolj odprl in bomo 
v bodoče lahko zasnovali tudi skupne projekte. 

Tekmovanje v gorskih tekih je pred vrati
Na srečanju je Marjeta Šifrar predstavila tudi 

mednarodno tekmovanje v gorskih tekih za mlade, ki 
bo 25. junija v Gorenji vasi in bo prva tovrstna tekma 

v Sloveniji. Pri organizaciji sodelujejo domača športna 
društva ŠD Poljane, ŠDMH in ŠD Sv. Urban. Medijsko 
in marketinško področje bo pokrivala Agencija Media 

butik. Po zadnjih podatkih naj bi se tekmovanja 
udeležilo med 70 in 90 tekmovalcev iz različnih 

držav. Za nastanitee bo poskrbel RAS Turizem, vsi 
tekmovalci pa bodo nastanjeni v naši občini.

Otvoritvena slovesnost bo 24. junija na vaškem trgu 
v Gorenji vasi, zaključna pa dan kasneje na kraju 

tekmovanja. Priprava in izvedba take tekme zahteva 
veliko dela, tako da so bila k sodelovanju povabljena 
vsa društva v občini. Več informacij o tekmovanju in 
progo si lahko ogledate na internetni strani http://

www.iymrc2011-slo.si/sl/.

V jeseni nameravamo organizirati še eno takšno 
srečanje, predvsem s ciljem aktivnosti za 
naslednje leto. Načrtujemo pa, da bi se z društvi 
dobivali dvakrat letno. Seveda pa so naša vrata 
za pobude vseskozi odprta,« strne Šimenc.

Marjeta Šifrar, višja svetovalka za področje 
turizma in razvojnih projektov na občini, je o 
srečanju povedala: »Občina društva podpira, 
saj s svojim prostovoljnim delom in zgledom 
ljudi povezuje, jim na različne načine pomaga. 
Društva pripravljajo izredno odmevne pri-
reditve, ki nenazadnje obogatijo utrip naših 
krajev. Odziv na srečanje je bil dober, jeseni, 
ko bomo srečanje ponovili, pa bo mogoče še 
boljši. Pomembno je, da se stik med društvi, 
RAS in občino ne izgubi, zato so ta srečanja 
res pomembna. Prav tako pa so dobrodošla vsa 
vprašanja, pobude, ideje …«

Mnenje udeleženke 
Lucija Kavčič iz TD Žirovski vrh je dejala: 

»Srečanje se mi je zdelo koristno, škoda le, da 
niso prišli predstavniki vseh društev v občini. 
Tisti, ki do zdaj niso bili seznanjeni z delom 
RAS, so lahko dobili grobo predstavo in se 
seznanili z možnostmi pomoči pri organizaciji 
prireditev, ki jih nudijo. Naše društvo se omen-
jenega že poslužuje in smo za vsako pomoč 
hvaležni. Če bo še kakšno podobno srečanje, bi 
predlagala, da ga naredimo bolj delovnega npr. 
delavnice, kjer bi organizatorji med seboj bolj 
sodelovali in si izmenjali izkušnje in mnenja. 
Mogoče preveč delamo vsak zase in se premalo 
povezujemo. Kot smo že na srečanju govorili, 
je mnogo prireditev in mogoče bi bilo smiselno 
katere izmed njih združiti in jih izpeljati tam, 
kjer so za to ugodnejše možnosti. Prav tako 
predlagam, da se poenostavi vnašanje naših 
prireditev na različne spletne strani. Najbrž po 
tehnični plati ne bi smel biti problem, da bi se 
prireditev, ki jo vnesemo npr. na spletno stran 
občine, samodejno vpisala tudi v bazo na spletni 
strani RAS oz. obratno. S tem bi prihranili nekaj 
časa, ker je potrebno podatke o prireditvah 
objavljati na toliko različnih mestih. Za objavo 
mora v društvu nekdo skrbeti, kar pa ne vzame 
malo časa«.

Lidija Razložnik

Malomarno odvržene salonitne plošče ob reki 
v bližini Hotavelj
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Odpadno vodo iz gospodinjstev v bioloških 
čistilnih napravah očistijo mikroorganizmi. To 
pomeni, da se bakterije hranijo z organskimi 
snovmi in dušikovimi spojinami v odpadni 
vodi. Bakterije so lahko aerobne, kar pomeni, 
da potrebujejo za svojo rast kisik, ali anaerobne, 
ki kisika ne potrebujejo. Bakterije, ki pora-
bljajo hranila – onesnaževala – za svojo rast, 
se razmnožujejo, pri čemer nastaja biomasa, ki 
izhaja iz procesa. Na podlagi tega izvira osnovna 
delitev čistilnih naprav na dve skupini: aerobne 
čistilne naprave in anaerobne čistilne naprave. 

Po tehnologiji čiščenja lahko aerobne 
čistilne naprave razdelimo na čistilne naprave z 
razpršeno biomaso, čistilne naprave s pritrjeno 
biomaso (fiksirana na različne nosilce) in rast-
linske čistilne naprave. 

Princip naprav z razpršeno biomaso oziroma 
aktivnim blatom je v tem, da se poživljeno blato 
z aktivnim mešanjem ali prezračevanjem vzdržuje 
v gibanju. Gre torej za delovanje aerobnih bak-
terij, ki jim je potrebno intenzivno dovajati zrak 
in zagotoviti ustrezno mešanje. Konstrukcije 
naprav z razpršeno biomaso se močno razlikujejo. 
Pomembna skupina naprav z razpršeno biomaso 
so sekvenčne čistilne naprave oziroma čistilne 
naprave SBR (sekvenčni/zaporedni biološki 
reaktor), kjer se posamezne faze čiščenja izva-
jajo zaporedoma, v večurnih ciklih. Med čistilne 
naprave s pritrjeno biomaso spadajo precejalniki, 
biodiski (rotirajoči potopniki) in biofiltri. 

Najprej smo si na Logu nad Škofjo Loko 
ogledali čistilno napravo SBR kapacitete 6–8 PE 
(populacijski ekvivalent pomeni onesnaženje, ki 
ga povzroči en prebivalec v enem dnevu). Čistilna 
naprava je bila vgrajena aprila leta 2010. 

Sistemi za več hiš
Poleg manjših čistilnih naprav za potrebe posa-

mezne hiše je možno vzpostaviti skupne sisteme 
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda za več hiš v naselju. Prednost skupnega 
sistema je znižanje skupnih stroškov čiščenja na 
priključeno enoto (investicija in obratovanje) zara-
di ekonomije obsega ter kontinuirana obremenitev 
skupne čistilne naprave, saj je vsaj minimalna 
obremenitev zagotovljena tudi v primeru daljše 
odsotnosti enega od lastnikov. 

Na Hlavčih Njivah smo si ogledali skupinsko 
čistilno napravo za štiri hiše kapacitete 12–34 PE, 
prav tako sistem SBR. Vgrajena je bila v maju leta 
2008. Uporabniki čistilne naprave imajo za odvoz 
blata sklenjeno pogodbo s Komunalo Kranj. 
Naprava ima dva deljena prekata. Prvi služi kot 
zalogovnik mulja in puferska posoda, v drugem 
pa poteka postopek biološkega čiščenja. 

Čiščenje v lokalih, šolah …
Nato je sledil ogled male čistilne naprave 

za gostinski lokal na Starem vrhu kapacitete 10 
PE, ki je vgrajena že pet let. Praznjenje opravijo 

Kljub odprtju zbirnega centra v Todražu 
občina tudi letos organizira odvoz nevarnih 
odpadkov, ki izvirajo iz gospodinjstev, iz 
posameznih krajev. V tabeli so navedeni točni 
časi odvozov. Če jih na navedeni termin ne 
boste mogli oddati, jih bodo sprejeli v zbirnem 
centru, vsako delovno sredo od 11. do 17. ure 
in drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. 
Nevarnih odpadkov, ki nastanejo iz dejavnosti, 
ob tej priložnosti ne bo mogoče oddati. Za to 
se je treba posebej dogovoriti s predstavnikom 
izvajalca zbiranja nevar-
nih odpadkov oziroma v 
skladu s predpisi.

Kristina Knific z ob-
čine pojasnjuje, da med 
nevarne odpadke sodijo: 
odpadne barve in laki, od-
padna lepila, smole, kiti 
ipd., odpadna mazalna in 
jedilna olja, kemikalije in 
pralna sredstva, zdravila 
in drugi farmacevtski 
izdelki, škropiva in drugi 
fitoterapevtski pripravki, 
akumulatorji in baterije, 
neonske sijalke (žarnice), 
ostanki drugih nevarnih 

O malih čistilnih napravah

Nekateri posamezniki so se že odločili za investicijo
V okviru Leader projekta z naslovom Male komunalne čistilne naprave je bil v 
januarju organiziran ogled vgrajenih malih čistilnih naprav na terenu, ki se ga 
je udeležilo enajst kandidatov za člane strokovne ekipe projekta. 

med sezono, za odvoz blata pa imajo sklenjeno 
pogodbo s Komunalo Kranj. Naprava je sestav-
ljena iz mehanskega usedalnika (zadrževalnika), 
biološkega reakcijskega prostora s fiksiranem nos-
ilcem in difuzorji zraka ter naknadnega usedalnika 
z vračanjem aktivnega blata v reakcijski prostor.  

Nadaljevali smo z ogledom klasičnega reak-
torja SBR s podaljšano aeracijo kapacitete 45 
PE v Spodnji Luši. Čistilna naprava je bila pred 
tremi leti vgrajena v obstoječo greznico.  

V Ovsišah je sledil ogled čistilne naprave ka-
pacitete 12–20 PE, ki deluje po principu biodiskov. 
Čistilna naprava je v lasti Osnovne šole Ovsiše, ki 
jo je predala v upravljanje Komunali Radovljica 
in je vgrajena zraven igrišča pri šoli že osem let. 
Deluje tako, da se bakterije naseli na nosilec v 
obliki valja z veliko površino, ki se počasi vrti. 
Približno polovica biodiska je potopljenega v 
vodo, druga polovica pa je na zraku. 

Rastlinske naprave
Na Gorenji Dobravi smo si ogledali rastlinsko 

čistilno napravo za enodružinsko hišo kapacitete 
4–6 PE, ki so jo lastniki na podlagi projekta izdela-
li sami pred tremi leti. Z njenim delovanjem so 
izredno zadovoljni, predvsem zaradi enostavnega 

vzdrževanja. Rastlinska čistilna naprava je narav-
na in posnema samočistilno sposobnost narave za 
čiščenje onesnaženih voda. Deluje brez strojne in 
elektroopreme, zato je prihranek pri njeni posta-
vitvi, vzdrževanju in obratovanju velik. 

Praviloma delujejo gravitacijsko, tako da se 
voda pretaka preko dveh zaporednih bazenov, 
izoliranih s folijo, napolnjenih s substratom in 
zasajenih z različnimi vlagoljubnimi rastlinami. 
Voda iz gospodinjstva je skozi glavni odtok po 
cevi speljana v manjši zadrževalnik, od tam pa 
pod površjem nadaljuje svojo pot skozi sistem 
zaporednih gred. Na koncu prečiščevalnega 
procesa se lahko zbira v zbiralniku ali odteče 
v okolje. Prečiščevanje odpadne vode opravijo 
posejane vlagoljubne rastline oziroma naravni 
mikroorganizmi, ki se naselijo na njihovih ko-
reninah pod vodnim površjem. Za učinkovito 
čiščenje odpadne vode iz gospodinjstva za 
4-člansko družino je potrebnih 10 m2 površine.  

Projekt Male komunalne čistilne naprave 
se izvaja ob sofinanciranju občin Škofja Loka 
in Gorenja vas - Poljane ter Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz programa 
Leader (iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in sredstev proračuna 
RS). Za več informacij lahko pokličete na Raz-
vojno agencijo Sora na tel.št. 04/62-02-226 ali 
pišete na cistilne-naprave@ra-sora.si.  

RAS

snovi in embalaža, ki je nevaren odpadek (ozna-
ka nevarnosti: T+, T, O, E, plastična embalaža 
od motornih in drugih strojnih olj) oziroma če 
je onesnažena z nevarnimi snovmi. Tekoči in 
praškasti nevarni odpadki morajo biti emba-
lirani v originalno ali drugo ustrezno embalažo 
in dobro zaprti ter označeni. Pri rokovanju z 
njimi je treba poskrbeti za varnost. Do oddaje 
jih je potrebno skladiščiti ločeno na primernem 
mestu, nedostopnem otrokom. 

M. B.

Nevarni odpadki

V premično zbiralnico 
jih lahko oddate v začetku maja
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Vpišite se v seznam ponudnikov
Domači in tudi tuji obiskovalci naših krajev 

vedno pogosteje povprašujejo po dobrotah iz 
naše občine, želijo si okusne, domače hrane, 
sadja in dobre kapljice. Na našem območju 
je veliko kakovostnih pridelovalcev domače 

hrane, ki se ukvarjajo s sirarstvom, peko kruha in 
slaščic, predelujejo sadje, mleko ter zelenjavo ali 

izdelujejo odlične mesne dobrote. Kot je povedala 
Marjeta Šifrar, na občini višja svetovalka za 

turizem in razvojne projekte, želijo izdelati brošuro 
ponudnikov domačih dobrot. Namen je predstaviti 

produkte podeželja in popestriti turistično 
ponudbo občine. Vsi ponudniki, ki bi želeli 

sodelovati pri pripravi in izdelavi brošure domačih 
dobrot, naj pokličejo Šifrarjevo na telefonsko 

številko 04/51-83-120 ali ji pišejo na elektronski 
naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

T. D.

Ročno (mokro) polstenje volne je najstarejša 
tehnika izdelave blaga, ki je pri nas prešla v 
pozabo, zadnja leta pa se znova oživlja in je 
prijetna dejavnost, s katero je mogoče izdelati 
čudovite in uporabne izdelke: copate, klobuke, 
modne dodatke, torbe, preproge …

Na  začetnem tečaju, prve štiri ure (med 10. 
in 14. uro), se bodo udeleženci naučili osnov 
mokrega in suhega polstenja. Zadnje je novejša 
tehnika, kjer se volno polsti zgolj s pomočjo 
igle. Za osvojitev osnov bomo v tehniki 
ročnega mokrega polstenja najprej izdelovali 

Naučite se slikati  
– začetni tečaj

KUD Trata - Gorenja v mesecu maju 
organizira začetni slikarski tečaj za odrasle. 
Udeleženci se bodo srečali trikrat ali štirikrat, 
predvidoma med tednom ali pa ob sobotah do-
poldne oziroma po dogovoru. Cena tečaja je 35 
evrov na osebo. Minimalno število prijavljenih, 
da bo tečaj potekal, je pet. Prijave in dodatne 
informacije so na voljo pri Simoni Kokelj na 
telefonski številki 051/419-396 ali pri Nini Trček 
na telefonski številki 040/507-044. 

L. R. 

ravne površine, kroglice ali manjše torbice, v 
tehniki suhega filcanja z iglo pa se bomo lotili 
figuric živali ali palčkov ter kroglic za nakit. Na 
nadaljevalnem tečaju, ki bo potekal istega dne 
v popoldanskem času, prav tako štiri ure (med 
15.30 in 19.30), pa  bo na vrsti izdelava copat, 
klobukov, torb ali baretk v tehniki mokrega 
polstenja.

Tečaj polstenja volne bosta vodila Alja 
Venturini in Primož Kočar iz KUD Sredina, 
Ljubljana, ki že nekaj let vodita tečaje polstenja 
za odrasle in delavnice za otroke in mladino 

Tečaj polstenja – filcanja v Poljanah

Izdelali si bomo vsak svojo torbico ali copate
Kulturno društvo Poljane v nedeljo, 15. maja, v kulturnem domu v Poljanah 
pripravlja zanimiv celodnevni tečaj stare ročne spretnosti polstenja – filcanja 
volne.

v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji.Fotografije 
izdelkov in utrinkov iz preteklih tečajev si lahko 
ogledate tudi v fotogaleriji spletne strani KUD 
Sredina www.sredina.org. 

Zainteresirani se naj na tečaj prijavijo dovolj 
zgodaj, in sicer po telefonu na številko 041/482-
082 ali po elektronski pošti: karla.b.rihtarsic@
mail.com, kjer dobijo tudi dodatne informacije. 
Kotizacijo – za zaposlene 50 evrov za 4-urni 
tečaj, za 8-urnega pa 95, za dijake in študente 
30 oziroma 60 evrov, šolski otroci nad deset 
let pa 20 evrov za štiri ure – je treba poravnati 
najkasneje teden dni pred delavnico. Material 
bodo udeleženci dobili na tečaju, s seboj pa naj 
prinesejo dve stari brisači.

K. B. R.
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Kot so sporočili iz podjetja Tritel, bosta v 
odprtem širokopasovnem omrežju elektronskih 
komunikacij, ki je zgrajeno v občini Gorenja vas 
- Poljane na območju belih lis, gostovala najmanj 
dva operaterja.

Podpisana je že pogodba s Telekomom Slo-
venije, ki zagotavlja storitve interneta, televizije in 
telefonije. Več informacij o ponudbi tega podjetja 
najdete na njihovi spletni strani www.telekom.si. 
Naročniki, ki bi želeli uporabljati njihove storitve, 
naj pokličejo Telekom, in sicer Martino Vodlan, 
na telefonsko številko 01/83-10-330.

Podjetje Amis trenutno še pripravlja tehnično 
rešitev o gostovanju v omrežju na območju 
občine Gorenja vas - Poljane. Za več informacij 
lahko obiščete njihovo spletno stran www.amis.
net ali pokličete na njihovo brezplačno številko 
080 20 10.

Do hiše Tritel, naprej vsak zase
»Po predhodno sklenjeni pogodbi z opera-

terjem bo podjetje Tritel izvedlo vse potrebno 

Širokopasovno omrežje

S prvimi operaterji so pogodbe podpisane
za priključek do hiše ter inštaliralo aktivno 
opremo, ki bo v lasti podjetja Tritel. Skupaj 
z gradnjo priključka do hiše se bodo izvajale 
dodatne inštalacije pri naročnikih,« je pojasnila 
Tatjana Majhen iz Tritela. 

Cena priključka do hiše je 230 evrov z vštetim 
DDV-jem in se plača samo enkrat za en priključek, 
ne glede na menjavo operaterja v istem omrežju. V 
tem znesku so zajeta plačila 
za vsa dela do hiše, optični 
kabel in montaža aktivne 
CPE opreme znotraj sta-
novanjske enote. Ob vstopu 
vsakega novega operaterja 
bo lahko naročnik prenesel 
naročniško razmerje brez 
prekinitev.

Notranji razvod od 
aktivne opreme do tele-
vizijskega sprejemnika in 
računalnika stranka uredi 
sama, lahko pa ga naroči pri 

tehnikih Tritela in bo izveden po cenah, ki veljajo 
za dodatna dela in material. Cenik je objavljen 
na spletni strani podjetja Tritel (www.tritel.si). 
Tam so na voljo tudi vse potrebne informacije o 
možnosti priklopa in izvedbi priključka. Na Tritelu 
se vam bodo oglasili na številkah: 059/11-01-86, 
051/692-460, lahko pa jim tudi pišete po faksu 
01/56-11-015.

V odloku sta se s strinjanjem večine svetnikov 
dopolnila in deloma spremenila šesti in osmi člen, 
ki se nanašata na določene prepovedi zaradi varst-
va ljudi in premoženja ter zdravja in čistoče. 

Kurjenje v vetrovnem vremenu – 125 evrov 
V šestem členu odlok po novem prepoveduje 

voditi pse in druge domače živali po zelenicah, 
parkih in drugih javnih površinah brez ustreznega 
pripomočka za odstranjevanje njihovih iztrebkov. 
Predvidena globa za kršenje je 40 evrov. Naj ob tem 
spomnimo, da v istem členu in z enako predvidno 
globo odlok prepoveduje metanje snega na vozišče 
iz pločnikov ali dvorišč ter z brezobzirno vožnjo ali 
kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja 
stavb, prislanjati stvari na stene hiš, izložbena okna 
ali kamor koli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira 
promet ali kvari videz okolja. 

Globa v višini 125 evro je predvidena med 
drugim, če nekdo namerno odstrani ali poškoduje 
stvari, objekte in površine, ki so javnega pom-
ena. Prepovedano je sežigati travo, listje in druge 
odpadke kjer je možnost, da se zaneti požar ter 
kuriti na prostem v vetrovnem vremenu in kadar 
pooblaščeni organi objavijo povečano požarno 
ogroženost. Kuriti se ne sme gum, odpadnega olja, 
plastike, tekstilnih odpadkov iz umetnih mas in 
krme, prepovedano je odmetavati cigaretne ogorke 
in odlagati vroč pepel na krajih, kjer je možnost, 
da se zaneti požar. Ograje ob javnih cestah in 
poteh ne smejo biti opremljene z bodečo žico ali 
drugimi nevarnimi predmeti, pse je prepovedano 
puščati brez nadzora, če so popadljivi, morajo 

Spremembe odloka o javnem redu in miru

Lastnik mora za živaljo pobrati iztrebke
Na občini so se z dopolnitvami odloka o javnem redu in miru odzvali na klice ter 
dopise občanov, ki jih moti nečistoča na javnih prostorih in ob poteh. Težava so 
pasji iztrebki, ki jih lastniki ob sprehajanju domačih ljubljenčkov ne pospravijo. 
Iz Poljan je prišel celo predlog, da bi na občini sprejeli poseben odlok o tem in 
z njim uredili tudi praznjenje greznic v okolje ter povzročanje smradu.

imeti nagobčnik, lastniki pa morajo doma imeti 
izobešeno obvestilo »hud pes«, če je nevaren. Pre-
povedano je tudi dražiti, plašiti ali ščuvati živali ter 
puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite 
pred slabim vremenom. 

Psi ne smejo v gostilno
V osmem členu odloka, ki se nanaša na varstvo 

zdravja in čistoče, so enajstim prepovedim dodane 
štiri nove. Tako se z globo 50 evrov kaznuje pos-
ameznik, ki pušča iztrebke domačih živali na javnih 
površinah ali drugih mestih. Enaka je predvidena 
globa, če bi živali, razen službenih psov in psov 
vodičev slepih privedli v vozila javnega prometa, 
trgovine ali druge javne lokale, tržnice, otroška 
igrišča, javna pokopališča in kopališča, razen, kjer 
je to izrecno dovoljeno. Pri praznjenju greznic je 
vsebino treba odpeljati na čistilno napravo, sicer 
lastnika čaka prej navedena globa, enako pa velja 
tudi, če povzročamo ali razširjamo smrad, plin ali 
prah, ki moti okolico. 

Z odlokom je bila enaka globa že prej predvidena 
tudi za tiste, ki bi poškodovali, prevračali ali odnesli 
smetnjake z javnih krajev, iztepali, metali ali izlivali 
z balkonov oziroma oken stvari, ki bi povzročile 
nesnago ali ogrozile zdravje in varnost ljudi, prevažali 
razsipni tovor po vozišču tako, da se raznaša po 
vozišču in okolici. V strnjenih naseljih je prepovedano 
gnojiti z gnojnico ali gnojevko, razen pred deževjem 
ali če pognojeno takoj podorjemo, javno cesto, ki se 
med delom umaže, pa je treba počistiti.

Odlok večje globe, 170 evrov, predvideva za 
tiste, ki bi odlagali odpadke v okolje, spuščali 

odplake na javne poti, cestne jarke ali na območje 
objektov s pitno vodo, pustili greznice slabo zaprte 
in ne poskrbeli za pravočasno praznjenje. Prepove-
dano je pranje vozil, delovnih strojev in drugih 
predmetov na bregovih vodotokov in na zaščitenih 
področjih vodnih virov ter v kanalizacijske naprave 
metati predmete, ki povzročijo zamašitev. 

Žive meje ne smejo motiti prometa
Spomnimo še na nekatera druga ravnanja, ki so 

v splošno dobro prepovedana in je zanje predvidena 
tudi kazen. Med drugim je prepovedano zalivanje vr-
tov, pranje avtomobilov ali kako drugače trošiti vodo 
v času, ko je trošenje v te namene omejeno, vozil 
ne smemo parkirati na zelenicah in drugih prostorih, 
ki temu niso namenjeni, prepovedano je opravl-
janje gospodarske dejavnosti na javnih površinah 
in puščanje motornih vozil z delujočimi motorji v 
stanovanjskih soseskah več kot tri minute. 

Prireditve lahko trajajo največ do tretje ure 
zjutraj, organizator pa mora poskrbeti za red, dis-
ciplino, varnost in čistočo, da vinjenim ne točijo 
več alkoholnih pijač, da se mladina do 16. leta ne 
zadržuje po 22. uri na prireditvenem prostoru brez 
spremstva staršev itn.

Odlok tudi nalaga, da lastniki odstranijo objekte, 
ki ne služijo več namenu in kvarijo videz kraja, če 
so v uporabi, pa so jih dolžni obnoviti, odstraniti ali 
znižati morajo objekte, predmete in rastline ob cesti, 
ki zmanjšujejo preglednost. Predvidena globa za 
kršenje teh določil to je 85 evrov.  

Milka Bizovičar

Povzela M. B.
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Pomena čebel in njihovih pridelkov so se 
zavedali tudi poljanski čebelarji, ki so 25. marca 
pred sto leti v gostilni pri Anžonovcu v Srednji 
vasi ustanovili čebelarsko podružnico. Aktivni so 
bili že precej prej, kar dokazujejo zapisi v tedan-
jem Slovenskem čebelarju. O pričetku, razvoju 
in zgodovini društva je na jubilejni prireditvi v 
dvorani kulturnega doma v Poljanah na zanimiv 
in prijeten način spregovoril Robi Malovrh, 
opravljen v značilno čebelarsko nošo. 

Občinsko poveljstvo 
bogatejše za 53 novih činov

Vsako leto občinsko gasilsko poveljstvo 
občine Gorenja vas - Poljane organizira formalna 
izobraževanja za pridobitev dodatnih gasilskih 
znanj in veščin oziroma pridobitev višjega čina. 
Letos se je na izobraževanja prijavilo več kot 100 
gasilk in gasilcev. Izobraževanja za pridobitev čina 
gasilec in višji gasilec (prejšnji čin vodja skupine) 
se je udeležilo okrog 60 slušateljev, od tega je 
30 udeležencev po uspešno opravljenem izpitu 
pridobilo čin gasilca, 23 pa čin višjega gasilca.

V letošnjem letu formalnih izobraževanj v 
organizaciji poveljstva OGP GVP ni predvidenih, 
bodo pa potekala praktična in teoretična us-
posabljanja iz gasilskih veščin. Usposabljanja 
s področja raznih specialnosti pa se izvajajo 
v centru na Igu, nekatera pa tudi v okviru GZ 
Škofja Loka. Na GZ Škofja Loka so potekala 
tudi izobraževanja za častnike in nižje gasilske 
častnike. Predavanja so že zaključena, kandidati 
morajo opraviti le še zadnji sklop izpitov.

Skupno število prijavljenih kandidatov za 
gasilca se v zadnjih letih v poveljstvu bistveno 
ne spreminja. Tudi delež žensk zelo ne niha. 
Opazna pa so nihanja po društvih, ki so odvisna 
predvsem od interesa generacije mladih v kraju 
in od aktivnosti društva. 

»V zadnjih letih je opazen nekoliko večji osip pri 
izobraževanju za gasilca med prijavljenimi kandidati 
in tistimi, ki uspejo zagotoviti pogoje za opravljanje 
izpita. To izobraževanje je nekoliko obsežnejše in 
z deloma obvezno prisotnostjo na predavanjih 
in vajah, kar pa je za nekatere mlade danes že 
preveliko odrekanje,« je pojasnil vodja letošnjega 
izobraževanja v OGP občine GVP Ciril Alič.

Lidija Razložnik

Na podlagi Pravilnika za izbiro prejemnikov priznanj  KS Poljane ob dnevu državnosti  
Svet KS  Poljane objavlja

JAVNI  RAZPIS
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj  Krajevne skupnosti Poljane  

ob dnevu državnosti za leto 2011 
KS Poljane podeli ob dnevu državnosti priznanje 
zaslužnim krajanom KS Poljane, društvom s sedežem 
v KS Poljane, članom društev, zavodom, podjetjem 
in skupinam prav tako s sedežem oziroma stalnim 
bivališčem v KS Poljane za dosežke na področju športa, 
kulture, gasilstva, turizma, gospodarstva, vzgoje in 
izobraževanja in na drugih področjih človekovih 
ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu in 
popolnejšemu življenju krajanov in imajo večji pomen 
za ugled, promocijo in razvoj kraja in občine.
Vsako leto se podeli največ tri priznanja.

Predlagatelji dobitnikov priznanj so lahko krajevna in 
vaška skupnost, društva, podjetja, zavodi s sedežem 
v KS Poljane, Občina Gorenja vas - Poljane ter 
posamezniki.

Kriteriji in merila za izbor dobitnikov priznanja:
• nadpovprečna uspešnost na posameznih področjih 
delovanja;
• uspešna organizacija prireditev širšega pomena;
• izjemni športni in drugi rezultati, doseženi na višjem 
nivoju (državnem);

• uspešno delovanje na področju prepoznavnosti in 
promocije kraja;
• večletno ljubiteljsko in zelo uspešno delo na 
društvenem ali kakšnem drugem področju;
• izjemni prispevki in donacije podjetij društvom, 
prireditvam itn.;
• nudenje in organizacija pomoči v primeru  naravnih 
in drugih nesreč itn.

Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja;
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlaganega 
dobitnika priznanja;
• obrazložitev oziroma utemeljitev predloga.

Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi 
kandidatov za podelitev priznanj Krajevne skupnosti 
Poljane, ki bodo prispeli do vključno 16. maja 2011 
na naslov: Krajevna skupnost Poljane, Poljane 77, 
4223 Poljane. Za pravilno označene  se bodo šteli tisti 
predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah s pripisom 
»Ne odpiraj – priznanja KS Poljane«.

Svet KS Poljane

Čebelarsko društvo Blegoš

100-letnico so obeležili ob metrskem medenjaku
Sadjarstvo in gojenje čebel sta tesno povezana, saj obilice sadja brez čebel go-
tovo ne bi bilo, na kar včasih radi pozabljamo. Nekdaj so prav zato stali panji 
v vsakem sadovnjaku. Poleg tega so čebele s svojimi zdravilnimi in krepčilnimi 
pridelki ohranjale vitalnost čebelarja in zdravje vse družine. Med je bil pri 
marsikateri hiši edino sladilo.

V uvodnem delu prireditve je o jubileju 
spregovoril predsednik Čebelarskega društva 
Blegoš Štefan Inglič. Povedal je, da so ob 
100-letnici izdali tudi zbornik »Pod Blegošem 
medi«, ki govori o razvoju čebelarstva in 
društvu. Dobiti ga je možno na sedežu društva 
v Srednji vasi (031/500-309).

Društvo, ki šteje skoraj 50 članov, je ob 
obletnici dobilo novo ime – Čebelarsko društvo 
Blegoš. Zbrane so pozdravili tudi predsednik 
slovenske zveze čebelarjev Boštjan Noč, pred-
sednik Gorenjske zveze čebelarjev Drago Kotnik 
ter župan občine Milan Čadež in čebelarskemu 
društvu čestitali ob jubileju ter zaželeli uspešno 
delo še naprej. Ob tem je župan poudaril 
prisotnost čebelarjev s svojo značilno nošo na 
občinskih prireditvah in prijetno sodelovanje pri 
projektu v vrtcih, kjer s predsednikom društva 
vsako leto delita otrokom med za zajtrk. 

Inglič – naj gorenjski čebelar
Prireditev so popestrili Javorski pevci, ki so 

za to priliko priredili Čebelarsko himno. V igri 
Ta medeni Janez, katere režiser in scenarist je bil 
Jože Mur, so zaigrali domačini Hieronim Šubic, 
Boris Jezeršek in Anton Jenko ter prikazali začetke 
čebelarjenja v naših krajih. Malčki iz vrtca Agata 
so se čebelarjem za sodelovanje in sladki med za 
zajtrk zahvalili z igro Čmrlj in čebela ter pripravili 
likovno razstavo. Prav tako so svoje izdelke na 
temo čebele predstavili malčki iz vrtca Zala. V 
preddverju dvorane so bile razstavljene fotografije 

vseh čebelnjakov v naši občini. Avtor fotografij je 
Mirko Robba iz Žabje vasi, prav tako čebelar.

Društvo je svojim članom za vestno delo 
čebelarja podelilo šest priznanj Antona Janše 3. sto-
pnje, Čebelarska zveza Gorenjske je trem članom 
društva podelila priznanja Antona Janše 2. stopnje 
ter priznanje za Naj čebelarja Gorenjske 2010, 
ki ga je prejel predsednik Čebelarskega društva 
Blegoš Štefan Inglič. Ta je iz rok Boštjana Noča, 
predsednika Čebelarske zveze Slovenije, prejel tudi 
priznanje Antona Janše 1. stopnje v zahvalo društvu 
za vestno in odlično delo v krajih pod Blegošem. 

Edini s čebelarsko potjo
Posebnost društva je tudi čebelarska pot, ki je 

njihova pogruntavščina in unikat pri nas. Prehodijo 
jo vsako leto prvo nedeljo v juniju in ob tej priliki 
predstavijo svoje delo in med ter medene izdelke. 

Večer se je nadaljeval v preddverju ob prijetnem 
druženju in pokušini domačih medenih dobrot. 
Posebej okusen je bil jubilejni, metrski medenjak, 
največji medenjak do zdaj spečen v Sloveniji. 

Kot je povedal Štefan Inglič, je posebnost 
tega dogodka, da so se vsi, ki so jih zaprosili za 
pomoč pri realizaciji, z veseljem odzvali in vse 
naredili z veliko dobre volje za 'boglonaj' in se tako 
poistovetili z marljivo kranjsko čebelo oz. sivko.

Tadeja Šubic
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Slovensko združenje za duševno zdravje 
(ŠENT), nevladna organizacija, katere osnovno 
poslanstvo je pomoč osebam, ki imajo težave v 
duševnem zdravju, se je aktivnostim v okviru leta 
prostovoljstva priključilo s projektom Nisem več 
sam – delam kot prostovoljec. V okviru projekta 
so že imeli promocijske akcije, kot so stojnice, 
sodelovanje z mediji na lokalnem nivoju, delitev 

Predstavite se na TOP
Razvojna agencija Sora (RAS) in Območna 

obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka 
bosta že tradicionalno zadnji teden v maju, 
letos od 21. do 28. maja, izvedli Teden obrti in 
podjetništva (TOP), ki bo letos že peti in ga bo 
spremljal bogat program.

V tednu, namenjenemu spodbujanju obrti 
in podjetništva, se bodo zvrstili različni dogodki 
(predavanja, skupinsko svetovanje, delavnice, 
razstava izdelkov dijakov Srednje šole za 
lesarstvo ...), med drugim tudi podjetniška 
tržnica, ki bo predvidoma 28. maja na Mestnem 
trgu v Škofji Loki. 

Vse obrtnike in podjetnike, ki bi želeli sode-
lovati na tržnici s predstavitvijo in/ali prodajo 
svojih izdelkov in storitev, RAS vabi, da odd-
ate prijavo. Sprejemajo jih na RAS na številki 
04/50-60-223 in OOZ Škofja Loka na telefonski 
številki 04/50-60-200. Prijavnica je na voljo tudi 
na spletni strani www.ra-sora.si.             L. R.

Vaška ‘štirna’ je bila nekoč pomemben vir 
pitne vode v tem delu vasi. Oskrba vodnjaka pa 
je bila prepuščena Mežnarjevim. Pred 50 leti 
so leseni del vodnjaka podrli in ga odpeljali v 
Loški muzej, kjer je postal del etnološke zbirke 
na prostem. Na mestu nekdanjega vodnjaka 
danes stoji zabetonirana ‘štirna’, v kateri je še 
vedno voda, vendar vodnjak ni več v uporabi. 
Vaščani bodo tako izdelali repliko vodnjaka, in 
sicer z uporabo starih rokodelskih znanj, svoj 
delež pa bodo prispevali vaščani Hotavelj, ki 
jim tesarska, mizarska, kovaška, kamnarska in 
druga dela niso tuja, ter znani lokalni mojstri 
rokodelskih del. Zgornji del bo iz lesa, ki so ga 
prav v ta namen posekali na Hotavljah, kritina 
bo slamnata, tako kot so bile včasih krite hiše na 
Hotavljah, notranjost vodnjaka pa bo izdelana iz 
rečnih kamnov, najdenih na Hotavljah. Domači 
izvor materiala in ročna izdelava bo vodnjaku 
dala prav poseben pečat, ki bo še generacijam 
zanamcev govoril o povezanosti, enotnosti in 
pripadnosti vaščanov domače vasi.  

Teden obrti in podjetništva je na Loškem vedno 
dobro obiskan.
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letakov ob svetovnem dnevu zdravja in svetovnem 
dnevu mladih prostovoljcev. Tudi ob drugih 
priložnostih bodo potekale promocijske akcije, 
katerih namen bo pridobivanje bodočih prosto-
voljcev, informiranje širše javnosti o duševnem 
zdravju in oblikah pomoči, ki jih nudi ŠENT.

Prostovoljno delo je v nevladnih organizacijah 
neprecenljivo in nujno potrebno. Zaradi obilice 
dela in pomanjkanja kadrov je vsakršna aktivnost, 
ki jo opravijo prostovoljci, zelo dobrodošla. Z 
vključevanjem prostovoljcev se povečuje solidar-
nost med ljudmi, izginjajo predsodki in pripomore 
se k boljši socialni vključenosti oseb, ki imajo 
težave v duševnem zdravju. Ti imajo namreč 
večinoma zelo okrnjeno socialno mrežo, zato 
nova poznanstva ali prijateljstva, ki jih vnašajo 
prostovoljci, zelo pozitivno vplivajo na njihovo 
rehabilitacijo in stabilno stanje bolezni. Uporab-
niki postanejo bolj kompetentni in odprti do ostale 
družbe tudi pri iskanju zaposlitve in vključevanju 
v delovno okolje. Kot prostovoljec na ŠENT-u 
lahko obiskujete dnevni center ali stanovanjsko 
skupino in se družite z uporabniki, imate svoj 
tečaj, kjer z uporabniki delite tisto, kar tudi sicer 
radi počnete, npr. tečaj risanja ipd., pomagate pri 
organizaciji prireditev, ki jih ŠENT organizira, 
sodelujete na stojnicah in predstavitvah.

Lidija Razložnik

Poleg obnove vodnjaka je skupina šestih 
hotaveljskih osnovnošolcev (OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas) skupaj z mentorico Alenko Pivk, 
ki tudi vodi projekt obnove vodnjaka, pripravilo 
raziskovalno nalogo z naslovom Idejna zasnova 
vodne učne poti na območju Hotavelj. »V tej 
nalogi smo združili vodne vire in kulturno-
zgodovinske znamenitosti in pripravili osnutek 
tematske poti. Pripravljamo tudi film na temo 
Vodna učna pot na Hotavljah. Na Hotavljah 
vedno bolj težimo k turizmu in tudi obnavljanje 
kulturne dediščine pripomore k razvoju turizma. 
Poleg tega pa si želimo tudi obnove vodnega 
vira in posledično vodnjaka, ki bo nenazadnje 
pripomogel k izboljšanju kakovosti življenja,« 
je pojasnila Pivkova.

Vodnjak, ki ga bodo predstavili na semanji 
dan, bodo pričeli graditi na dan delovne akcije, 
ko bodo na Hotavljah gradili tudi nov gasilski 
dom ter pomagali na Hribovcovi domačiji – in 
vse to, tako kot do zdaj, prostovoljno.

Lidija Razložnik

ŠENT

Prostovoljno delo je nujno potrebno
Evropska unija je leto 2011 razglasila za Evropsko leto prostovoljstva. S tem želi 
spodbuditi in ustvarjati ugodne pogoje za prostovoljstvo ter krepiti ozaveščenost o 
pomembni vlogi prostovoljnega dela. Glavni namen aktivnosti je spodbujanje aktivnega 
državljanstva, krepitev evropskih vrednot in zagotavljanje družbene povezanosti.

Postanite prostovoljec
Brezplačne izobraževalne delavnice za bodoče 

prostovoljce, zlasti študente in dijake ter mentorje 
prostovoljnega dela, koordinatorje na centrih za 

socialno delo in upokojence, bodo 5. maja v Kranju in 
12. maja v Celju. Več informacij o usposabljanju je na 
voljo pri koordinatorki projekta, Barbari Dolničar, na 

telefonski številki 01/23-07-832 ali po e-pošti barbara.
dolnicar@sent.si. Kontaktna oseba lokalnega centra 
ŠENT Škofja Loka je Monika Žust, vodja DC Škofja 

Loka, ki je dosegljiva na telefonski številki  
04/51-83-730 ali po e-pošti dc-skofja.loka@sent.si

Udeleženci se bodo na brezplačnem usposabljanju 
seznanili z osnovami prostovoljnega dela in s specifiko 

prostovoljnega dela v ŠENT-u. Prav tako bo potekal 
tudi javni dogodek, ulični tek, poimenovan S tekom 

nad stigmo, ki bo v Kočevju z namenom seznanjanja 
širše javnosti, zlasti mladih, o duševnem zdravju in 
preseganja predsodkov do oseb, ki imajo težave 
v duševnem zdravju. Aktivnosti v okviru projekta 

sofinancira Urad Republike Slovenije za komuniciranje.

Kulturna dediščina

Obnovili bodo 300 let star vodnjak
Na Hotavljah se zavedajo, da je treba ohranjati in negovati naravno in kulturno 
dediščino, ki daje velik pomen kraju, še toliko bolj pa zaznamuje ljudi, če pri 
tem lahko aktivno sodelujejo tudi sami. Po vzoru obnove Mežnarjevega kozolca 
in kužnega znamenja bodo zdaj obnovili še 300 let star vodnjak, ki je postavljen 
v starem vaškem jedru Hotavelj.

Mesto, kjer bo ponovno stal vodnjak.
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Iz Rdečega križa Poljane
V lanskem letu smo v krajevni organizaciji 

Rdečega križa Poljane poskusno uvedli pobiranje 
članarine s položnicami. Hvala vsem, ki ste se 
velikodušno odzvali, pozivamo pa tudi tiste, ki 
ste položnico mogoče spregledali, da v nasled-
njem mesecu, ko jih bomo ponovno pošiljali, 
pozorno preberete, komu je namenjena. Nekaj 
evrov za posameznika ni veliko, skupaj pa lahko 
pomagamo marsikomu, ki se znajde v stiski. Ta 
pa je prisotna tudi v naši krajevni skupnosti!

Martina Hrovat
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Kam aprila in maja?
• 21. april: Pohod na Sveto Trojico nad Pivko. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji 

vasi. Informacije in prijave pri Pavletu Čadežu na 04/51-07-720 ali 041/528-394. Organizira 
upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

• 21. april od 17. do 19. ure: Velikonočna delavnica – Izdelava kokoške iz flisa v OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas. Prijave do 19. aprila pri Simoni Kokelj na 051/419-396 ali Nini Trček na 
040/507-044.  Organizira KUD Trata - Gorenja vas.

• 7. maj ob 19.30 uri: Jubilejni koncert ob 15. obletnici MePZ Tratarski zvon. Organizira 
MePZ Tratarski zvon. 

• 8. maj: 35. pohod na Blegoš. Organizirata PD Gorenja vas in PD Škofja Loka. Več informacij: 
http://www.pdgorenjavas.com/home

• 14. maj od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na vaškem trgu v Gorenji 
vasi. Organizira RAS.

• 15. maj: Občinsko prvenstvo v nogometu na igrišču na Lazah. Organizira ŠD Gamsi Laze.
• 15. maj ob 10 uri: Kosilo in druženje s kulturnim programom za starejše od 75 let v 

dvorani Leskovica. Organizira KORK Gorenja vas.
• 21.–28. maj: Teden obrti in podjetništva na Loškem. Organizirata RAS in OOZ Škofja Loka. 
• 21. maj ob 9. uri: KBK v Kopačnici. Organizira ŠDMH. Več informacij: www.sdmh.si
• 22. maj ob 19. uri: Zvonarijada – srečanje vseh pevskih zborov, ki imajo v svojem imenu 

besedo zvon – pred OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira MePZ Tratarski zvon.
• 29. maj ob 10. uri: Kosilo in druženje s kulturnim programom za starejše od 75 let v 

dvorani Gorenja vas. Organizira KORK Gorenja vas.

Že 35-ič pohod na Blegoš
PD Gorenja vas in PD Škofja Loka 8. maja 

2011 organizirata 35. spominski in rekreativni 
pohod na Blegoš. Dostop je možen iz več smeri, 
vse poti pa bodo dobro označene in varovane, le 
cesta od Črnega kala do koče bo zaprta.

Vpis in potrjevanje izkaznic bo moč opraviti 
med 8. in 16. uro na vpisnem mestu pri koči 
na Blegošu. Ob 11. uri bo ob koči priložnostna 
svečanost s krajšim kulturnim programom in 
podelitvijo priznanj pohodnikom za 20., 25., 
30. in 35. pohod.

PD Gorenja vas je tudi letos povabilo k sode-
lovanju Jamarsko društvo Gorenja vas, ki bo 
pod kočo pripravilo vrvi, na katerih boste lahko 
preizkusili svoje plezalske spretnosti.

Koča na Blegošu in tudi zavetišče na 
Jelencih bosta oskrbovana. Na poti do vrha 
Blegoša se lahko ustavite na Jelencih, kjer je 
koča postavljena na sončni jasi, ki jo obkrožajo 
mogočne smreke in se v njej lahko odpočijete 
in okrepčate.

Vse dodatne informacije dobite pri Dragu 
Trčku na telefonski številki: 031/364-859 in 
Alenki Pivk na telefonski številki: 070/856-385.

Pohod bo ob vsakem vremenu, zato lepo 
vabljeni!

L. R. 

Smo petčlanska skupina študentov zadnjih let-
nikov medicine in dentalne medicine, ki od julija 
do septembra 2011 načrtuje trimesečno medicin-
sko-humanitarno odpravo v Ugando. Delujemo 
pod okriljem Sekcije za tropsko medicino na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki že od leta 1990 
združuje in izobražuje prostovoljne študente zad-
njih letnikov in zdravnike za delo, organiziranje in 
izpeljevanje humanitarnih odprav v dežele tretjega 
sveta. Te odprave so popolnoma neprofitne in 
prostovoljne, njihovo financiranje pa je odvisno 
izključno od prispevkov donatorjev ter sredstev, 
ki jih študentje sami priskrbimo.

Uganda je država v vzhodni Afriki, in čeprav 
je že od leta 1962 samostojna država, so jo de-
setletja diktatorskih oblasti in spopadov za oblast 

pripeljala na rob socialnega in gospodarskega 
propada. Večina prebivalstva še vedno živi v 
kočah, narejenih iz zemlje in kravjih iztrebkov. 
Neučinkovito poljedelstvo v kombinaciji z neena-
komerno porazdelitvijo letnih padavin povzročata 
podhranjenost, ki kaže svoj obraz pri najbolj 
ranljivem delu prebivalstva.

Kar petina vseh otrok v Ugandi, mlajših od pet 
let, je podhranjenih. Dostop do ustrezne zdravst-
vene oskrbe ima manj kot polovica prebivalstva, 
kar je posledica pomanjkanja zdravstvenega 
osebja in dejstva, da morajo bolniki zdravila in 
operativne posege plačati sami.

Odpravljamo se na jugozahod Ugande, v ma-
jhno hiško iz blata, ki občasno služi kot lokalna 
ambulanta, v vas Bufuka ob jezeru Bunyonyi. 
Vas nima elektrike, niti pitne vode ali kanalizacije. 
Čeprav Bufuka šteje le približno 350 prebivalcev, 
bodo ljudje do naše ambulante prihajali iz precej 
širšega območja, saj se bo vest o »belih vračih« 
hitro širila. Običajen delavnik bo od sončnega 
vzhoda do zahoda, od ponedeljka do sobote. Na-
jpogosteje se bomo srečevali z boleznimi, ki jih pri 
nas uspešno preprečujemo ali zdravimo – AIDS, 
malarija, tuberkuloza, driske, okužbe dihal, tifus, 
podhranjenost, ošpice, tetanus, obporodni zapleti. 

Ne bomo pionirji delovanja na tem območju, 
saj je bila prva odprava na to lokacijo leta 2005 in 

do danes se jih je tam zvrstilo že kar nekaj. Eden 
od glavnih ciljev naše odprave je nadaljevati delo 
prejšnjih odprav in še naprej omogočati izboljšano 
zdravstveno oskrbo in varstvo vseh pomoči 
potrebnih ljudi na tistem območju. Le s povečanim 
številom obiskov iste destinacije lahko stvari 
resnično spremenimo – tudi za bodoče rodove!

Zavedamo se, da nismo vsemogočni, upamo 
pa, da bomo lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
prispevali k izboljšanju oskrbe pomoči potrebnega 
posameznika in lokalne družbe. Nas bo delo tam 
obogatilo v medicinskem  in človeškem smislu, 
izkušnje pa nas bodo spremljale v glavi in srcu do 
konca našega zdravniškega delovanja.

V imenu odprave Štefka Gladek

Humanitarno-medicinska odprava Uganda 2011

Pomagali bomo pri boleznih, ki jih  
pri nas uspešno zdravimo ali preprečujemo
Velik delež svetovnega prebivalstva nima dostopa do kakovostne pitne vode in 
hrane, kaj šele do ustrezne zdravstvene oskrbe ali zdravstvenega varstva. Držav, 
kjer bi bila potrebna humanitarno-medicinska pomoč, je na zemljevidu sveta na 
žalost veliko preveč in Uganda je le ena izmed njih.

Medicinska fakulteta Ljubljana, Vrazov trg 2,  
1000 Ljubljana, TRR: 01100-6030708380, Sklicna 

številka: 250513-10, Namen: Uganda jul-sep 2011, 
www.uganda2011.si
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Javorsko praznovanje materinskega dne

Iz majhnega zraste veliko
Praznovanje dneva mamic 

v Javorjah se je tokrat začelo 
s prijetnim obiskom. Na večer 
praznika je v cerkvi sv. Tilna mašo 
daroval škof Alojzij Uran, nato pa 
je s svojo zgodbo o Kristusovem 
življenju obiskovalce v polni telo-
vadnici domače šole pospremil na 
potovanje po Sveti deželi. 

Praznovanje se je nadaljevalo v nedeljo, ko so za program poskrbeli 
učenci, učenke, malčki in malčice podružnične šole in vrtca Javorje. 
Skozi program, ki ga je zasnovala Simona Kovačič ob pomoči učiteljic 
in vzgojiteljic, so otroci v vlogi vrtnarjev navzoče popeljali po poti ma-
jhnega, ki zraste v veliko. V njihovi družbi so nastopili mladi kitaristi, ki 
svoje prste urijo v Glasbenem centru Marolt, plesalci in plesalke javorske 
folklore pod vodstvom Mihele Kokelj ter javorski pevci pod budnim 
ušesom Pavla Dolenca. Prireditev so sklenili s podelitvijo zahval vsem 
tistim Javorcem, ki so z rokami in srcem prispevali k uspehu turističnega 
projekta »Javorček – park zimskega veselja«. Pripravili so tudi darilca za 
vse obiskovalce ter razstavo o projektu, ki si jo lahko v preddverju šole 
ogledate vse do sredine aprila.

Malčki iz vrtca Javorje so se ob koncu marca posvetili ekologiji in 
izdelovali »eko keglje« iz odpadnih plastenk. Igrača jim bo vsekakor 
popestrila urice na pomladnem zraku.

Mateja Tušek

Materinski dan v Leskovici

Otroci so naše največje bogastvo
Slogan Mi smo vaše največje bogastvo je ob praznovanju materin-

skega dneva nedvomno odmeval v Leskovici. Otroci iz Leskovice in 
okoliških vasi so skupaj z Marjeto Trček pripravili otroški program in z 
njim polepšali dan vsem zbranim mamam.

Ob prihodu so dobile nagelj, nato pa so si skupaj z ostalimi zbranimi v 
dvorani lahko ogledale igro Trije prašički. Predstavili so se tudi otroci, ki 
se učijo igranja na razne inštrumente, vsi skupaj so tudi zapeli. Po otroškem 
programu so na oder prišli mladi fantje, ki sestavljajo ansambel Mladi 
godi iz Horjula, in tako se je zaslišala tudi domača glasba. Po končanem 
programu je sledilo še druženje ob pogostitvi, za katero je tudi tokrat 
izvrstno poskrbela Nežka Demšar. Zahvala vsem sodelujočim otrokom, 
Marjeti Trček za pripravo otroškega programa, Nežki Demšar za pogostitev, 
predstavniku KS Janku Mezgu za organizacijsko pomoč in KS Gorenja 
vas ter Občini Gorenja vas - Poljane za finančno pomoč. L. R.

Krajani Lučin so dodobra napolnili dvorano 
kulturnega doma. Prireditev, ki so jo pripravili 
otroci iz vrtca in učenci OŠ Lučine pod vod-
stvom vzgojiteljic in učiteljic, se je prepletala 
skozi igro in ples, pesem in dramatizacijo, 
gibanje in smeh. Osrednja nit je bilo darilo, ki 
sta ga Nika in Valter želela podariti staršem in 
vsem drugim obiskovalcem prireditve. In kaj je 
bilo darilo? Mogoče ples in pesem najmlajših, 
pohvalne besede mamicam in atijem, babicam 
in dedkom, hudomušnice, prikaz športnih 
prvin, pomladanska glasbena pravljica, zai-
grane pesmi z Orffovimi instrumenti ali vsi 
nastopajoči otroci, ki so na koncu prišli na oder 
in povedali, da so prav oni najlepše darilo.

Prireditev se je zaključila s spoznanjem, da je življenje vredno veselja, 
smeha, iger, drobnih reči, na katere tako pogosto pozabimo. Pa v bistvu nič 
ne stanejo. Za pogostitev in obdaritev je poskrbela KS Lučine.

Nastopu sovodenjskih otrok iz vrtca in šole na Pomladnem pozdravu je 
sledilo mnogo staršev, sorodnikov in drugih obiskovalcev. Uvodni program 
so s plesi, pesmicami in dramatizacijo obarvali najmlajši, osnovnošolci pa 
so s zapetimi pesmimi, zaigranimi igricami, recitacijami, instrumentalnimi 
nastopi, plesom in pravljičnimi spletičnami kot povezovalkami dogajanja 
na odru kulturne dvorane predstavili aktivnosti pouka, interesnih dejavnosti 
in podaljšanega bivanja. Ob koncu so opisali turistično stojnico in igro 
Doživite naš kraj še malo drugače. Obiskovalci so si pred odhodom ogledali 
še razstavljene izdelke otrok. 

Otroci, obiskovalci in mentorice smo bili zadovoljni z uspelo prireditvijo, 
v katero je bilo vloženega veliko dela in truda. Polna dvorana je najboljša 
zahvala nastopajočim, ki obiskovalcem, še posebej materam ob prazniku, 
želijo na tak način izkazati svojo hvaležnost.

Obe prireditvi sta obiskala in pohvalila ravnatelj Izidor Selak in 
pomočnica ravnatelja Jana Rojc.

Martina Jelovčan, Milka Burnik

Člani OO SDM Gorenja vas - Poljane smo na praznik žena v Gorenji 
vasi in Poljanah predstavnicam nežnejšega spola delili vrtnice in jim 
čestitali ob njihovem prazniku. Z odzivom smo bili zelo zadovoljni, saj 
so bile gospe presenečene in hvaležne za lepo gesto. 
Prav tako pa je letos OO SDM Gorenja vas - Poljane organiziral zdaj že kar 
tradicionalni izlet v Planico, kjer smo si ogledali tekmo v smučarskih skokih.

OO SDM Gorenja vas - Poljane

Dan staršev v Poljanah
Prireditev ob dnevu staršev je bila tudi v Poljanah,  in sicer pod okriljem tamkajšnjega 

kulturnega društva. V prvem delu so se na odru predstavili učenci 8. razreda OŠ 
Poljane, ki so pod vodstvom Nežke Gabrovec pripravili pet odlomkov iz veseloigre 

Županova Micka. Med premori njihove igre je prepeval otroški pevski zbor pod 
vodstvom Matjaža Slabeta. V drugem delu je nastopil zborček Društva podeželskih 

žena Blegoš, za njim pa Marija Knafelj z recitalom Mama, mama. Kulturnemu 
programu je sledilo še odprtje slikarske razstave Ko čopič pove, kar čuti srce, ki jo je 

pripravila likovna sekcija društva podeželskih žena v avli kulturnega doma.
N. H.

Otroci z Leskovice in okoliških vasi med prepevanjem
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Ob materinskem dnevu in prihodu pomladi

V Lučinah in na Sovodnju  
otroci navdušili polni dvorani
Tradicionalno se vsako leto odvijajo tovrstne marčevske 
prireditve v Lučinah, na Sovodnju in v šoli v Gorenji vasi. 
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Nekateri se smejijo, ko jim pripovedujem, da 
je važno, kdaj se strižejo nohti in lasje, obrezujejo 
jabolka, nabirajo zdravilne rastline, čistijo šipe, 
zrači stanovanje, zaliva rastline, kdaj gnoji, kdaj 
dobimo zdravilno vodo v bližnjem potoku, kdaj 
se vlaga sadje in zelenjavo, kdaj se odstrani plevel, 
da potem manj raste … Spomnim se, da je mama 
vedno opazovala luno pri sečnji lesa, koline so bile 
na določeno luno, pa še nekaj stvari je upoštevala, 
a manj v primerjavi s prejšnjimi rodovi. 

Po klicu za nasvet na Zavod za zdravstveno 
varstvo v Kranj nam niso znali ponuditi kakšne 
posebne rešitve. Vse, kar smo izvedeli, smo že 
izvajali. Na spletni strani smo objavili postopek 
odpravljanja uši, pišemo sporočila staršem, 
pošljemo tisti dan, ko je glava ušiva, učenca 
domov … Edini predlog, ki so nam ga dali in 
se nam je zdel koristen, je, da bi vsi obveščeni 
učenci odpravljali uši na isti večer, da bi bilo 
odpravljanje bolj temeljito, toda zgodi se, da 
starši nimajo časa, da pozabijo ali lasišča ne 
pregledajo, češ: »Naš otrok uši sploh nima.«

Iz mojih otroških let se ne spominjam, da bi 
na naših lasiščih imeli prebivalko s tremi pari 
nog. Kar lepo okrogla je in strašljiva z žrelom, 
če jo pogledaš s povečevalnim steklom. V 
času hčerinih obiskov osnovne šole pa mi ne 
bo ušla iz spomina noč, ko smo z dolgih lasišč 
odpravljali uši tja do treh ponoči. 

Se bazilika bohoti ali životari? 
Ko smo bili mladi, smo pozabili na vsa ta 

upoštevanja ritmov lune, ki s svojo močjo pre-
mika morja. V biodinamiki se jo upošteva in 
precej ljudi sadi in seje po setvenem koledarju. 
Najboljši in praktično preizkušen koledar je po 
Mariji Thun. Na koledarju sledimo dni, kdaj je 
najprimernejši čas za setev, sajenje rastlin, obr-
ezovanje, uničevanje škodljivcev. Se vam je že 
kdaj pokvaril kompot, in to kljub temu, da ste ga 
vložili na enak način kakor prejšnje leto? Eno leto 
bazilika neustavljivo raste, drugo pa le životari. 
En dan otroci bolj razgrajajo in kričijo, naslednji 
dan so že kakor angeli. Vse te reči so pogosto 
odvisne od gibanja Lune okrog Zemlje in Zemlje 
okrog Sonca. Mnogo zanimivosti smo izvedeli na 
tečaju, še naprej bomo sodelovali v društvu Ajda, 
kjer si člani med seboj izmenjajo zares avtohtona 
semena in sadike, pripravijo gnoj iz roga, zemljo 
in preparate. Pomembno je, da dobimo zdrava 
semena in pri delu na vrtu ne uporabljamo raznih 
škropiv. 

Z jajčnimi lupinami nad polže
Človek je stoletja živel v harmoniji z ritmi 

narave, da je lahko preživel. Opazovanja, ki so jih 
pripravili po gibanju Lune in Sonca, so pomagala 
pri reševanju zdravstvenih težav, ribolovu, 
skladiščenju pridelkov, pri dobri letini … Vedeli 
so, da določene sile vplivajo na človeka, živali, 

naravo ob določenem času, v določenih časovnih 
presledkih in so od tega odvisni plima in oseka, 
vreme, menstrualni ciklus, rojstva, in vse je  pov-
ezano z Luninim potovanjem. Opazovali so ptice 
pri gradnji gnezd in ugotovili, da material nabirajo 
vedno ob določenem času in gnezda po dežju pos-
tanejo hitro suha. Starejši so vedeli, da nabiranje 
zdravilnih rastlin v določenem času pusti močnejši 
vonj zelišču. Če rastline zalivamo ob dnevih cveta, 
hitreje dobijo uši, zato je najbolje zalivati ob dnevu 
lista. Škodljivcev v zemlji se moramo lotiti na dan 
korenine, to je v času bika, device in kozoroga. 
Pri pojemajoči luni se jajčne lupine lepo drobijo, 
so suhe, z njimi lahko posujemo okrog grede in 
odpravljamo polže, pri rastoči luni se ne drobijo 
in držijo se jajčne mrene. Plevela se rešimo za dlje 
časa, če ga pulimo v obdobju pojemajoče lune v 
znamenju kozoroga.

Lepo in zdravo je biti biovrtnar
Moderni kmetje, gozdarji in vrtnarji smo 

izgubili stik z naravo in pretirano upoštevamo 
uporabo pesticidov, strojev, gnojil. Povečani 
donosi pridelkov so mnoge zaslepili in indus-
trija je pokazala svojo veličino pri premagov-
anju ovir. Zakaj bi pleli na roke, zakaj bi grabili 
z grabljami, zakaj bi delali senene kupe, zakaj 
bi sušili seno, zakaj bi sadili domača semena? 
Zaradi neposlušnosti do zakonov in ritmov 
narave se pričenja narava maščevati – ni več 
toliko vode, škodljivci se razmnožujejo, ni 
pričakovanih donosov, nevidno poškodovana 
hrana vpliva na plodnost, povzroča razne 
bolezni, mleko je slabega okusa. 

Jana Rojc

Temeljitega odstranjevanja uši bi se moral lotiti 
vsak, a se zgodi, da jih nekdo odpravi in jih otrok 
takoj znova prinese, ker jih je drug odpravljal 
premalo natančno ali pa so začasno domovanje 
dobile v kapi, plašču, jopi, in kasneje zopet preidejo 
na prijaznega gostitelja. Uš je zelo plodna. V 24 
urah izleže osem do deset jajčec, ki se spremenijo 
v odraslo žival v sedmih dneh. V dveh tednih pa ta 
odrasla žival zopet leže jajčeca. Starši, ki se nikoli 
niso srečali z ušivostjo, dolgo tega ne opazijo in je 
možno, da se na glavi izleže že druga ali tretja gen-
eracija uši. Kadar glava srbi, je že precej pozno. 

Uši niso bolezen, pogosto jih povezujemo 
z neredom, umazanijo, slabo higieno, zato se 
starši znajdejo v zagati, a raje ne mislimo tako. 
Poskrbimo za odpravljanje, v šolo ali vrtec takoj 
sporočimo in postopek odpravljanja ponovimo 
večkrat zaporedoma, dokler nismo prepričani, 
da smo se obiskovalcev rešili. 

Mi smo priporočili, da otrok v dnevu 
odpravljanja ušivosti ostane doma, a mama 
za to odsotnost z dela ne dobi bolniškega 
dopusta. Temeljito pregledovanje lasišč ter 
redno odstranjevanje uši in gnid bosta obrodila 
največje rezultate. Šamponi ne uničijo gnid, te 
je treba odstranjevati z gostim glavnikom, kajti 
prilepljene so na lase. Ne pozabimo na preproge, 
oblazinjeno pohištvo, kote, sedežne garniture, 
obloge iz blaga, itisona; vse prostorčke, ki da-
jejo zavetje tem malim živalcam – presesajmo 
ali poškropimo z insekticidom, včasih so upo-
rabljali tudi kis. Uničimo jih s pranjem oblačil 
in posteljnine v stroju pri visoki temperaturi 
in oblačila, ki jih ne smemo prati na visoki 
temperaturi, dajmo v vrečo in v zamrzovalno 
skrinjo za štirinajst dni.

Popolnoma razumem starše, ki se jezijo nad 
nadlogo in tistimi starši, ki so slabo opravili iz-
trebljanje in je njihov otrok zaradi malomarnosti 
nekoga drugega zopet dobil ušivo glavo. Otroci 
glave stikajo in uši se selijo z ene na drugo, kar 
se pa menda ne zgodi, če je glava dišeča – za uš 
smrdeča po spreju za lase ali pa zelo, zelo rahlo 
premazana z balzamom za lase. Jana Rojc

Kotiček za starše

Kako se rešiti ušive nadloge?
Na predmetni stopnji večkrat med učitelji slišiš: Joj, kako me glava boli!, na razredni 
pa večkrat: Joj, kako me glava srbi! Zgodbic, ki se jim neprizadeti smejijo, je veliko, 
res pa je, da nam nadloga povzroča nemalo neprijetnosti, kar ni značilno samo za 
našo šolo, temveč se sliši, da se pojavljajo uši prav povsod v šolah in vrtcih. 

Domača lekarna

Nazaj k naravi ali zakaj moramo upoštevati Luno
Toplo sonce nas vleče na vrt in mnogi vrtičkarji imajo svoje majhne lehe že 
obdelane in skoraj v celoti zasajene in posejane. Po tečaju biodinamike me 
tako zelo vleče, da vam bi povedala vse, kar sem izvedela, a bi mnogi rekli, da 
ne spadam več med čisto normalne.
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Učenci naše šole in OŠ Ivana Tavčarja 
iz Gorenje vasi so se srečali na občinskem 
parlamentu. V letošnjem letu so razmišljali 
na temo medijev. Delo v skupinah je potekalo 
na temo interneta, tiskanih medijev, reklam, 
radia, televizije in zvezdnikov. Učenci so se 
spraševali o tem, kakšna sploh je vloga medi-
jev. Obiskala nas je mlada novinarka radia 
Sora Jana Jenko, ki je učencem odgovarjala na 
vprašanja o radijskem mediju in obenem naša 
razmišljanja strnila v prispevek na radiu Sora. 
Po nekaj urah intenzivnega dela in razprave so 
mladi zaključili, da se medijem ne bomo mogli 
izogniti, imamo pa moč, da se sami odločamo, 
kaj v medijih bo na nas vplivalo in kaj ne. 

Z mislimi o medijih sta se predstavnika OŠ 
Poljane skupaj z mentorico Barbaro Tavčar 
odpravila v parlament, kjer je potekal že tradi-
cionalni 21. nacionalni parlament. V plenarnem 
delu so jih z obiskom počastili: predsednik 
države dr. Danilo Turk, varuhinja človekovih 
pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik, ministrica 
za kulturo Majda Širca, naš gostitelj predsednik 
državnega zbora Pavle Gantar, šolski minister 
dr. Igor Lukšič. 

Potekalo je tudi državno tekmovanje v znan-
ju materinščine. Naša učenka Klara Demšar (iz 

Drugošolci matične šole in obeh podružnic 
so tri dni preživeli v CŠOD Jurček v Kočevju. 
Obiskali so podzemno jamo, jezero, mesto, 
spoznavali živalski svet in gozdno učno pot, 
streljali z lokom in nabirali znanje še v drugih 
aktivnostih ter krepili socialne odnose. Učenci 
centralne šole so ob materinskem dnevu že 
po tradiciji pripravili prireditev Zaplešimo v 
pomlad, ki je dobro uspela. 

V veliki sejni dvorani slovenskega parlamenta 
so za spremembo prevladovali učenci. Dve učenki 
gorenjevaške šole sta se skupaj z mentorico 
udeležili zasedanja nacionalnega otroškega par-
lamenta. Razpravljali so na temo Vpliv medijev 
in družbe na razvoj mladostnika.

Tehniški dan

8. b) je dobila zlato Cankarjevo priznanje, poleg 
tega pa je po številu točk zasedla 3. mesto med 
osmimi razredi. 

V kulturnem domu Poljane je bila tradi-
cionalna prireditev ob dnevu staršev. Na njej 
so sodelovali tudi pevci otroškega pevskega 
zbora OŠ Poljane in osmošolci z navdušujočo 
priredbo Linhartove Županove Micke pod 
mentorstvom učiteljice slovenščine Nežke 
Gabrovec.

Tretješolci so v kranjskem bazenu osvajali 
znanje plavanja in večina izmed njih je uspešno 
opravila uvodni tečaj, ki jim bo še kako v pomoč pri 
nabiranju plavalnih izkušenj v šolah v naravi.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj in Lions 
klub sta za učence in malčke iz ogroženih družin 
pripravila akcijo brezplačnega cepljenja proti 
klopnemu meningoencefalitisu za 113 otrok 
naše šole in vrtca. Vsi otroci so že prejeli dva 
obvezna in brezplačna odmerka cepiva.

Učenci 4. razreda matične in 4. ter 5. raz-
reda podružnične šole so za mamice ustvarjali 
dražgoške kruhke pod budnim očesom Alenke 
Lotrič, 5. razred OŠ Poljane pa je staršem 
namenil srečanje v avli šole. Ponudili so jim 
dobrote, ki so nastale v kuharski delavnici, 
angleško dramatizacijo, ki je uspela pod budnim 

Novice iz OŠ Poljane

Šli smo se parlament, obiskal pa nas je Primož Suhadolčan
Marec je s svojimi obeležitvami takih in drugačnih praznikov s seboj pripeljal 
prvi pomladni dan in cel kup novičk s poljanske šole. Začele so se že 1. marca, 
ko so mladi turisti PŠ Javorje zastopali domače barve na kranjski turistični 
tržnici in za svoje delo prejeli srebrno priznanje.

očesom Ane Jurjevič, in družabni kviz ter sku-
paj preživeli sproščeno popoldne. Za prijetno 
doživetje prvih pomladnih trenutkov so skozi 
akcijo obdarovanja starejših krajanov poskrbeli 
tudi učenci 1. triade. Starejšim prebivalcem 
domače KS so osebno odnesli spomladanska 
darilca, ki so jih izdelali pod mentorstvom 
svojih učiteljic.

Najmlajši, malce starejši in najbolj bis-
tri starejši matematiki so se preizkusili v 
znanju matematike na tekmovanju Evropski 
matematični kenguru ter na šolskem tekmo-
vanju v znanju Vesele šole. Na regijskem 
matematičnem tekmovanju so nas zasto-
pali Janez Justin, Lucija Bogataj, Katja Ferlež, 
Marija Možina, Klara Demšar, Marija Primožič 
ter Marija Dolenc.

Zadnji marčevski dan je s sabo na našo 
šolo pripeljal eminentnega gosta – vedno 
nasmejanega in dobro razpoloženega Primoža 
Suhadolčana, ki nas je dodobra razvedril s 
svojimi ‘zgodami in prigodami’. Menda naj bi 
bilo vse tisto, o čemer je pripovedoval, resnica, 
le resnica in samo resnica, a glede na to, da so 
nam po licih tekle solze od smeha, morda nismo 
verjeli čisto vsemu. Njegov obisk je bil prijetna 
nagrada za zveste bralce, ki so uspešno opravili 
bralno značko. Javorski otroci so si po zaključni 
prireditvi privoščili obisk v krajevni knjižnici, 
ki ga je pripravila Bernarda Buh.

Člani medijskega krožka,  
Barbara Tavčar in Mateja Tušek

Tudi letos smo izvedli 3. tehniški dan za učence 
1. triletja. Vsebina tehniškega dneva je bila izdelava 
drobnih daril – sličic na temo pomladi. Likovno 
ustvarjanje smo prepletli z dobrodelnostjo, saj smo 
darilca namenili starejšim krajanom KS Poljane, 
starim nad 75 let. Še bolj kot drobna pozornost 
v obliki skromnega darila je bil cilj vseh nas, da 
ob prihodu pomladi nekateri učenci obiščejo te 
krajane, jim namenijo del prostega časa, z njimi 
izmenjajo nekaj prijaznih besed, jim ponesejo 
pozdrave ter dobre želje učencev in delavcev šole, 
predvsem pa, da jim darilce izročijo osebno.

Darila je izdelalo več kot osemdeset učencev 1., 
2. in 3. razreda, več kot šestdeset učencev pa jih je 
odneslo približno sto petdesetim krajanom. Učenci 
– raznašalci so bili pripravljeni nalogo sprejeti tudi 
letos. Ni jim bilo odveč narediti kakšen korak več 
do sorodnika, znanca ali soseda. Marsikdo izmed 
njih je precej oddaljen od njihove domače hiše, 
tako da našim učencem tudi pomoč staršev ni 
bila odveč.

Učenci in delavci šole smo veseli, da smo se 
ponovno povezali s krajem in da so naši učenci 
z obiskom med krajane prinesli delček pomladne 
topline. Vsekakor smo želeli vsakega posameznika 
razveseliti. Upamo, da je bil tako naš namen 
dosežen.

Irma Čadež

Učenci so obiskali 
starejše krajane

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Učenci so zasedli parlament
Kar desetkrat so se v bazen 

v Kranj odpravili učenci 3. 
razreda in opravili 20-urni 
tečaj plavanja. Plavalnemu 
opismenjevanju se predajajo 
tudi starejši otroci iz vrtca 
in prvošolci, ki bodo bazen 
obiskali trikrat oziroma petkrat 
v popoldanskih urah.

Vrstila so se tekmovan-
ja, kot na primer Evropski 
matematični kenguru, šolsko 
tekmovanje iz fizike, državno 
iz kemije. Učenci so tekmov-

ali za angleško bralno značko, kjer so zlato 
priznanje osvojili v 9. razredu: Janja Bogataj, 
Nataša Ržek, Nadja Klemenčič, Tanja Buh 
in Teja Kavčič, v 8. razredu: Eva Kržišnik in 
Kaja Slabe, v 7. razredu Katja Štucin in Jan 
Bajt. Mimo je tudi šolsko tekmovanje iz vesele 
šole. Na državno tekmovanje so se iz 4. razreda 
uvrstili: Urša Slabe, Matej Slabe (PŠ Sovodenj) 
in Jerca Šturm (PŠ Sovodenj), iz 5. razreda: 
Hana Šturm (PŠ Sovodenj) ter iz 7. razreda: 
Ambrož Treven in Manca Justin.

Mladi raziskovalci za razvoj Poljanske do-
line so zaključili svoje naloge, jih predstavili na 
svoji šoli in prvi dan aprila tudi v Kranju.

Milka Burnik
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Vabljeni na KBK 
V ŠDMH se pospešeno pripravljajo na organizacijo drugega gorskega 

teka – hoje ali na kratko KBK, ki bo v Kopačnici 21. maja, s štartom ob 9. 
uri. Na spletni strani društva, kjer je možna tudi prijava, si je že moč ogle-
dati seznam prijavljenih. Prijave bodo možne na dan prireditve med 7. in 
8.30 uro, informativne predprijave pa so možne preko spletne strani www.
sdmh.si do 9. maja. Prijava mora vsebovati ime in priimek, naslov, klub ali 
društvo, telefon, e-naslov in letnik rojstva. Proga je enaka lanski, štartnina 
pa je deset evrov. Za prihod v cilj je postavljen časovni limit štiri ure, torej 
do 13. ure, ko bo tudi uradna podelitev nagrad najboljšim. Med tekom 
je dovoljena uporaba pohodnih oz. tekaških palic. Na vmesnih točkah 
tekmovalne proge bo kontrola številk in možnost osvežitve tekmovalcev. 
Vabljeni ljubitelji gorskega teka – hoje in Blegoša ter navijači. Dodatne 
informacije so na voljo pri vodji tekmovanja in že prijavljenemu tekmovalcu 
Boštjanu Jezeršku, na telefonski številki 031/391-354.                      L. R.

Članska ekipa KK Gorenja vas je tudi letos nastopala v 3. slovenski ligi. 
Na trenerskem mestu sem pred začetkom sezone dolgoletnega trenerja Mitjo 
Mohoriča zamenjal Jaka Trček. V 18 tekmah, ki so potekale od oktobra do 
marca, so Gorenjevaščani slavili 11 zmag in bili sedemkrat poraženi. Tekač Anton Kosmač je letošnjo sezono pričel z udeležbo 

na polmaratonu, ki je bil marca v italijanski Brugneri. 
Čeprav je bil njegov cilj predvsem preveriti svojo tekaško 
formo pred nastopom na milanskem maratonu, se je od tam 
vrnil s srebrom.

»Z rezultatom 1:05:09 sem zadovoljen, saj sem celotno progo tekel 
na čelu v vetrovnih razmerah. Na koncu pa sem, žal, moral priznati osem 
sekund premoči Maročanu Mokarju. Bila je huda konkurenca, saj so 
bili prisotni Kenijci, Maročani, za katere pa vemo, da so izjemno hitri 
tekači,« je povedal Kosmač, ki pa je bil v času našega pogovora z njim 
z mislimi in treningi že pri maratonu, ki je 10. aprila potekal v Milanu. 
Tam mu je s časom 2:16:23 in osvojenim sedmim mestom uspelo izpol-
niti normo za nastop na jesenskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki 
bo letos potekalo v Koreji.

»Udeležil sem se tudi polmaratona v Sežani, ki je bolj rekreativne 
narave, tako da sem tudi sam tekel bolj z ‘rezervo’ in preveril formo,« 
je razložil tekač, ki cilja tudi na udeležbo na Olimpijskih igrah, ki bodo 
prihodnje leto v Londonu.

Poleg udeležb na polmaratonu in maratonu zunaj meja Slovenije se bo 
udeležil tudi domačih tovrstnih tekmovanj, kot so državno prvenstvo v 
polmaratonu v Radencih, atletski pokal Slovenije in evropsko prvenstvo v 
krosu, ki bo konec letošnjega leta v Velenju. Računa pa tudi na udeležbo 
na Visoškem teku, kjer upa na dobro konkurenco. 

Zdaj Kosmača, ki trenira s pomočjo sponzorjev, kot so Jelovica, 
Elektro Demšar, Mizarstvo Jezeršek, Topos Hotavlje, Marmor Hotavlje, 
ŠDMH in Občina Gorenja vas - Poljane, čakajo nadaljnje priprave pod 
vodstvom trenerja Romana Kejžarja.

Lidija Razložnik

Anton Kosmač

Leto pričel z osvojenim srebrom 
in izpolnitvijo norme za SP

Košarka

V slovenski ligi so si priigrali 4. mesto

Kljub porazom pa so se med desetimi ekipami zavihteli na končno 4. mesto. 
Možnosti za višjo uvrstitev so zapravili pred novim letom, ko so izgubili tri tekme 
zapored. Dodatni udarec pa je ekipa doživela ob odvzeti zmagi v Laščah.

V letošnjem letu so igralci Gorenje vasi prikazali odlično formo, saj so 
nanizali kar sedem zaporednih zmag, na koncu pa so jim nekoliko pošle 
moči in so izgubili zadnji dve tekmi ter padli z 2. na 4. mesto.

Člani so odigrali zadnjo sezono v stari telovadnici OŠ Ivana Tavčarja, saj 
se bodo jeseni po vsej verjetnosti preselili v novejšo in večjo telovadnico v 
Poljanah, kjer bodo imeli boljše pogoje za trening in tekmovanja. 

Naslov prvaka v 3. SKL so osvojili košarkarji Logatca, že naslednjo 
sezono pa bo ob morebitnih okrepitvah to poskušala doseči Gorenja vas, ki 
že vrsto let naskakuje prvo mesto.  Jaka Trček
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Na naslov podble-
gaske.novice@gmail.com 
smo prejeli fotografije 
dveh avtorjev, zato objav-
ljamo izbrani sliki. Silva 
Peternelj iz Gorenje vasi 
je fotografirala petletno 
Manco Demšar med na-
biranjem zelišč. Navadni 
jetrnik pa je v objektiv 
ujel Marko Burjek iz Pre-
lesja.

Fotografije v jpg for-
matu, ki ste jih oziroma 
jih boste posneli aprila, 
pošljite s kratkim opi-
som na zgoraj objavljeni 
naslov. 

M. B.

Foto meseca


