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Cepljenje proti steklini

Iz županovega
dnevnika

• 1. april: Na prireditvi Veseljakova pumpa
v gostilni pri Košancu
na Sovodnju, ki so jo
prvič v živo prenašali
iz naše občine.
• 2. april: Na občnem
zboru Ribiške družine Visoko, ki vzorno skrbi
in nadzoruje naše vodotoke.
• 4. april: Sestanek z županom občine
Škofja Loka, glavni temi sta bili skupna kohezijska projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter vodooskrba v porečju Sore.
• 5. april: Zbor krajanov Dobrave in
Žirovskega Vrha, največ besed je bilo na temo
rekonstrukcije ceste Gorenja vas–Todraž.
• 11. april: Sestanek s predsedniki KS,
analiza zimske službe, plan dela na cestah in
sprotna problematika.
• 13. april: Ogled ceste Trebija–Sovodenj
z izvajalcem del CP Kranj. Po končanju
opornega zidu na Trebiji se bo delovišče
preselilo na lokacijo pri Pajklcu.
• 16. april: Na otvoritvi državnega tekmovanja iz matematike v OŠ Poljane.
• 17. april: Na Salamijadi na Javorču v
organizaciji TD Žirovski Vrh.
• 19. april: Na občnem zboru Območnega
združenja Rdečega križa v Škofji Loki, po
uradnem delu smo poklepetali s prostovoljci,
ki veliko svojega časa namenjajo pomoči
potrebnim ljudem.
• 21. april: Sestanek s predsednikom KS
Trebija in Janijem Bašljem glede prodaje
Doma pod Planino. Občina bo krajevni
skupnosti pomagala pri izvedbi postopka
prodaje objekta.
• 30. april: Obisk pri Rejčkovi Katarini v
Krnicah ob njenem 90. rojstnem dnevu.
Izbor M. B.

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla sredi
junija. Vaše prispevke pričakujemo do 3. junija 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!

Po tleh ne ležijo piškoti
Pred kratkim se je v Gorenji vasi zgodil primer, da je otrok na dvorišču našel
vabo s cepivom proti steklini, namenjeno lisicam. Da bi se izognili podobnim
primerom, veterinarska uprava opozarja na skrajno previdnost.

Navodila za splošno varnost
in preprečevanje širjenja bolezni

Vabo za lisice bi lahko otroci zamenjali za
piškot, zato je potrebna skrajna previdnost.
Veterinarska uprava RS (VURS) je v začetku
maja začela s spomladansko akcijo cepljenja lisic
proti steklini. Akcijo, ki bo trajala predvidoma do
konca junija, jesenska pa oktobra in novembra,
opravljajo predvsem zaradi varovanja ljudi pred
to izredno nevarno boleznijo. S položenimi vabami
nameravajo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter tako preprečiti širjenje bolezni.
Polaganje vab na celotnem območju Slovenije
opravljajo s posebej prirejenimi športnimi letali.
Na Veterinarski upravi pojasnjujejo, da imajo piloti
sicer poseben koordinatni sistem, ki jim označi
območje, kjer vabe nato odvržejo, a lahko vabe
zaradi močnih zračnih tokov zanese tudi drugam
oziroma jih na dvorišča prinesejo živali.
Če opazite tovrstno vabo, ravnajte skrajno
previdno. S plastično vrečko ali rokavicami za
enkratno uporabo jo previdno primite in odvrzite
v smeti. Vsak stik z vabo se namreč obravnava

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek in sredo kot je navedeno v tabeli. 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
je dosegljiv ob ponedeljkih ves dan po telefonu,
od 13. do 15. ure pa tudi v pisarni.
M. B.

• Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem
poučite tudi otroke!
• Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite
z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.
• Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo
rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker
se vsak stik z vabo obravnava kot ugriz stekle živali,
nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto.
• Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival,
obiščite najbližjo antirabično ambulanto!
• Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!
• Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!

kot ugriz stekle živali, zato je treba nemudoma
obiskati najbližjo ambulanto (izbranega zdravnika
ali dežurno ambulanto) oziroma ambulanto na
območnem zavodu za zdravstveno varstvo, kjer
izvedejo predpisan postopek zaščite. Najbližji
antirabični ambulanti za občane občine Gorenja vas
- Poljane sta: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Antirabična ambulanta, Gosposvetska 12, 4000
Kranj, telefonska številka 04/20-17-163, ali Zavod
za zdravstveno varstvo Ljubljana, Antirabična
ambulanta, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefonska
številka 01/56-83-900.
Ker so vabe namenjene divjim živalim, na
VURS-u prosijo lastnike psov, da vodijo svoje
ljubljenčke na sprehode privezane. Vaba je sicer
za pse neškodljiva in se z njo po zaužitju zagotovi
le imunizacija. Več informacij o akciji cepljenja
lisic proti steklini in sami bolezni je objavljenih
na spletni strani Veterinarske uprave RS www.
vurs.gov.si.
T. D.

Nič več župan
in poslanec v eni osebi
Poslanci so uzakonili nezdružljivost poslanske ter županske in podžupanske funkcije.
Veljati začne leta 2012, predvidoma po rednih
državnozborskih volitvah. Spremembe zakona
o poslancih so v sedmem poskusu poslanci
potrdili z 48 glasovi za in 36 proti.
Kaj to pomeni za župana Milana Čadeža?
»Vestno in odgovorno bom oddelal še leto in pol
poslanske funkcije ter tri leta in pol županske,«
je dejal. To pa po njegovih besedah ne pomeni
nujno, da se ne bi po koncu poslanske funkcije
potegoval za še en mandat. Če se bo odločil
za kandidaturo in če bo tudi izvoljen, pa se bo
moral odločiti za eno od funkcij. Sicer priznava,
da je naporno izvrševati obe funkciji, a ima na
Občini za sabo dobro ekipo, ki tudi v njegovi
odsotnosti uspešno opravlja delo.
T. D.
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Kanalizacija

Nekatera naselja izpadla
iz kanalizacijskega omrežja
Zaradi preredke poselitve v občini Gorenja vas - Poljane v nekaterih naseljih ne
bodo gradili kanalizacijskega omrežja, četudi je bilo to sprva predvideno.
Kriteriju za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja, ki predvideva gostoto poselitve 20
prebivalcev na hektar, v občini Gorenja vas Poljane ustreza le območje Sestranske vasi v
Gorenji vasi (območje blokov pri zdravstvenem
domu), drugod pa je gostota precej nižja.
Izgradnja javne kanalizacije do konca leta
2015 je po veljavni zakonodaji obvezna tudi na
območjih, kjer je gostota poselitve več kot deset
prebivalcev na hektar, a le, če gre za območje s
posebnimi zahtevami. Ta dva kriterija navajata
Uredba o emisiji snovi iz malih komunalnih
čistilnih naprav in državni Operativni program
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Občina sicer lahko gradi javno kanalizacijo
tudi na drugih območjih poselitve z gostoto od
10 do 20 prebivalcev na hektar, če je poselitveno območje vključeno v operativni program
in je gradnja javne kanalizacije ekonomsko
upravičena. Toda stroški gradnje javne kanalizacije na redkeje poseljenih območjih hitro
presežejo 5.000 evrov na osebo.

Razkorak med stroški in kanalščino

Izpolnjevanje omenjenih kriterijev tudi
pomeni, da občine z gosteje naseljenimi
območji lahko kandidirajo za državna in evropska sredstva. Da so obstoječa razpoložljiva
sredstva nezadostna glede na potrebe, nam je
pojasnila vodja oddelka za okolje, prostor in
infrastrukturo na občini Kristina Knific. »Na
redkeje poseljenih območjih pa žal niso visoki
le stroški izgradnje javne kanalizacije, temveč
tudi stroški obratovanja. Za že zgrajeno javno
kanalizacijo je bilanca uspeha za leto 2010
pokazala, da proizvajalni stroški odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode presegajo
prihodke iz naslova plačila storitev kanalščine,
medtem ko bi morali s prihodki pokriti tudi
posredne proizvajalne stroške: amortizacijo in
investicijsko vzdrževanje. Slednje na primeru
»javne kanalizacije na redkeje poseljenih
območjih« predstavlja tudi več kot 70 odstotkov
skupnih stroškov. Kanalščina se obračunava po
ceni 0,4077 EUR/m3, medtem je izračunana
lastna cena 2,81 EUR/m3. Razkorak cen je
velik,« je še dodala.

Sredstev za Lučine in Sovodenj še ni

Na občini se ukvarjajo tudi z vprašanjem,
kako zagotoviti potrebna finančna sredstva
za gradnjo kanalizacije Lučine–Dolge Njive
in Sovodenj. Gradnja na teh območjih je zato
predvidena šele med letoma 2014 in 2017. Denar pa so že zagotovili za dva druga projekta.
Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Gorenja
vas–Trebija so uspeli pridobiti evropska kohezijska in državna sredstva v okviru projekta
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju

Sore, ki je skupen projekt vseh štirih občin
na Škofjeloškem. V sklopu prvega bodo tako
zgradili primarno kanalizacijsko omrežje v
naseljih Trebija, Podgora in Hotavlje, ki ga bodo
navezali na že zgrajeni kanal v Gorenji vasi in z
iztokom v čistilno napravo Gorenja vas.
Zaradi novih priključkov je zato predvideno
tudi povečanje omenjene čistilne naprave z
zdajšnjih 1000 na 3100 PE. Posodobitev čistilne
naprave zajema opremo čistilne naprave s
tehniko za dehidracijo mulja in izgradnjo
enote za prevzem blata iz greznic in mulja iz
malih komunalnih čistilnih naprav. Navedeno
je potrebno zagotoviti za območja v občini, kjer
javne kanalizacije ne bo. Ocenjena vrednost
projekta je 3,15 milijona evrov.
Za kanalizacijski sistem Javorje pa so pridobili sredstva iz Evropskega sklada za razvoj
regij. Projekt zajema izgradnjo dveh zaključenih
kanalizacijskih omrežij v skupni dolžini 4,5
kilometra – kanalizacijski sistem Četena Ravan,
ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo
Četena Ravan, velikosti 95 PE, in kanalizacijski
sistem Murave–Javorje–Dolenčice, ki se prav
tako zaključi z malo komunalno čistilno napravo
Dolenčice, velikosti 560 PE. Vrednost tega projekta je ocenjena na dva milijona evrov.
Kanalizacijski omrežji Poljane in Gorenja
vas v skupni dolžini 25,8 kilometra (fekalni
in meteorni kanali) sta že zgrajeni. Nanju je
priključenih 192 objektov na prvem omrežju
(Poljane, Dobje, Predmost in Hotovlja) in
344 objektov na drugem omrežju (Gorenja
vas, Dolenja in Gorenja Dobrava, Dobravšce,
del Todraža). Nekaj objektov bodo v omrežje
priključili tudi letos.

Druga naselja razen omenjenih tako predvidoma ne bodo opremljena z javno kanalizacijo,
končno odločitev o tem pa bo sprejel občinski
svet.

Po informacije na Občino

Kot je povedala Kristina Knific, lahko
občani na Občini dobijo informacijo o možnosti
priključitve njihovega objekta na javno kanalizacijo. Pripraviti pa nameravajo tudi operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki bi ponudil natančnejše
odgovore na vprašanja glede opreme naselij z
javno kanalizacijo. Zato naj se lastniki stavb
pravočasno pozanimajo, ali bodo svoj objekt
lahko priključili na omrežje ali bodo morali
sami poskrbeti za vgradnjo male komunalne
čistilne naprave. Rok za izgradnjo se izteče
konec leta 2015 za stavbe na vodovarstvenem
ali občutljivem območju oziroma konec leta
2017 za vsa ostala območja. Posamezniki lahko
na Občini tudi zaprosijo za subvencioniranje nakupa male komunalne čistilne naprave v višini
150 evrov na populacijsko enoto – PE (za malo
komunalno čistilno napravo zmogljivosti 6 PE,
ki je primerna za 6-člansko družino, torej 150
x 6) ali izkoristijo kredite za okoljske naložbe,
ki jih ponuja Eko sklad. Več o tem na www.
ekosklad.si.
Tina Dolenc

Obrtna cona Dobje dobila uporabno dovoljenje
Konec aprila se je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključil projekt ureditve Obrtne cone Dobje. Leta 2008 začeti projekt je stal 1,8 milijona evrov, od katerih so jih 71,54 odstotka pokrili s sredstvi,
pridobljenimi v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno iz državnega proračuna. Zdaj
bodo tudi investitorji lahko začeli postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja in nato s postavitvijo
svojih obratov. Občina
je Zidarstvu Božnar in
kamnoseštvu Mravlja
zemljišča že prodala, s
Polycomom bo pogodba
sklenjena predvidoma
konec maja. S tem je vse
zemljišče v coni prodano,
vsi trije investitorji pa naj
bi po začetku obratovanja
na novi lokaciji zagotovili
najmanj 40 novih delovnih
mest.
T. D.
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Intervju: Boris Koprivnikar, predsednik nadzornega odbora GVP

»Pogrešam jasno razdelano dolgoročno
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Opravlja nadzor nad razpolaganjem premoženja občine, nadzoruje namenskost in smotrnost
porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Kako je s proračunom naše občine in njegovim izvajanjem ter načrtovanjem
porabe in dejavnostmi občine v prihodnje, smo vprašali predsednika nadzornega
odbora Borisa Koprivnikarja.

namenjenega urejanju vaških središč in cest
v dolinskem dnu. Za našo občino je značilna
razpršena poselitev, ki jo želimo ohranjati tudi
v prihodnje. S tem se preprečuje zaraščanje,
ohranja se značilna mozaična krajina, ki je
pomemben potencial za turistični razvoj občine
in tudi za ohranjanje števila prebivalstva. Nadzorni odbor priporoča občini, da se v prihodnje
več sredstev nameni za vzdrževanje in obnovo
cest v hribovitem delu občine. Predlagamo
tudi pripravo kategorizacije vseh cest in popis
njihovega stanja, da se bo izdelal finančni in
časovni načrt za njihovo obnovo.
Kaj pa razvoj?
Pomembna naložba v občini je bila izgradnja širokopasovnega omrežja, saj se s tem
povečuje informacijska dostopnost tudi v bolj
oddaljenih gospodinjstvih – to je za ohranjenost
poseljenosti in vključevanje predvsem mladih
izjemnega pomena.
Vendar je treba informacije tudi zagotoviti.
Pri tem igra pomembno vlogo občina. Nujno bi
bilo treba prenoviti spletno stran. Informacije o
dogajanju v občini bi morale biti ažurne, točne,
poročanje transparentno in jasno, uporaba
spletne strani prijazna uporabniku. S tem bi
se povečalo tudi zaupanje občanov v občino
in podpora občinskim projektom. Informacije
bi morale biti pripravljene tako, da bi zadostile
potrebam in željam uporabnikov. Omrežje brez
informacij lahko primerjamo z avtocesto brez
avtomobilov, ta pa ne služi nikomur.
Komunalna infrastruktura (kanalizacija,
vodovod), vzdrževane ceste in hiter dostop do
potrebnih informacij so bistvenega pomena za
ohranjanje poseljenosti v hribovitem svetu in
za razvoj turizma.

Kako je sestavljen letošnji proračun, so
sredstva porazdeljena pravilno in za katera
področja bi bilo treba nameniti več sredstev? Ali so dolgoročna sredstva načrtovana
pravilno?
Nadzorni odbor se ne spušča v knjižne
pravilnosti proračuna, to nalogo opravlja
pooblaščena revizijska hiša. Odbor zanima
predvsem, ali so bila predvidena sredstva
pravilno porabljena in njihov namen v skladu
z načrtovanim. Opozarja tudi na pomanjkljivo
načrtovanje in daje priporočila za možnosti
izboljšanja načrtovanja prihodnjih proračunov.
Naloga nadzornega odbora torej ni priprava konkretnih rešitev za njihovo izboljšanje,
temveč oblikovanje priporočil, ki se pri nas
dosti zgledno upoštevajo, tako da se ne ponavljajo napake iz preteklih proračunov.
V zvezi z dolgoročnim načrtom naj izpostavim industrijski coni Todraž in Dobje, za
kateri je bilo v preteklih letih porabljenih veliko
občinskih sredstev, vendar odprodaja zemljišč
ni tekla skladno z načrti. Dolgoročna investicija
občine je bila namenjena predvsem zagotavljanju delovnih mest in izvajanju storitvenih
dejavnosti. Odkup in komunalna opremljenost
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Kako je z zadolževanjem?
Zadolževanje je trenutno v mejah normale;
lani je stanje zadolženosti upadlo. Treba pa bo
poseči po novih kreditih, predvsem za urejanje
porečja reke Sore in komunalno urejanje Javorij. Bistvenega pomena je dobro načrtovanje
porabe sredstev, saj so prav kratkoročni krediti
tisti, ki so najdražji. Tako nadzorni odbor sprejema zmerno zadolženost občine, vendar z
dolgoročnejšimi krediti, katerih vračanje ima
trdne vire v prihodkih občinskega proračuna.

Kako je s črpanjem evropskih finančnih
sredstev? Ali bi občina lahko storila več na
tem področju?
Pri evropskih sredstvih je izjemno pomembno, da se sofinancirajo tisti projekti, ki so predvideni v razvojni strategiji občine ter da se realizirajo skladno s planom. Predvidena sredstva so
bila črpana skoraj 100-odstotno. Pogrešam bolj
jasno razdelano strategijo, vizijo občine. Kaj bo
čez 5, 10, 20 let, kako se bo občina profilirala.
Če bi imeli bolj jasno strategijo in boljšo povezanost med sosednjimi občinami ter določene
prioritete, bi lahko izvedli kompleksnejše,
zahtevnejše projekte in črpali več sredstev.
Pri črpanju evropskih sredstev je poleg priprave in pridobitve projekta pomembno tudi
poročanje, vodenje in upoštevanje rokov. Pri
neupoštevanju razpisnih pogojev lahko pride
celo do vračanja sredstev. Zato je izvajanje
občinskih projektov s pomočjo domačih ali tujih
projektnih virov dobra vzpodbuda za izvajanje
v rokih in predvidenem obsegu.

Ali je bilo v preteklih letih dovolj denarja
namenjenega cestam?
V preteklih letih je bilo veliko denarja

Kakšno pa je stanje na socialnem
področju? Ali je za reševanje te problematike
zagotovljenih dovolj sredstev?

ter nato prodaja zemljišč naj bi bila zaključena
že v letu 2008/2009. Kljub temu da je na tem
področju trenutni primanjkljaj okrog 500.000
evrov, je bila naložba smiselna in upravičena.
Pričakuje pa se, da bo prišlo še do prodaje nekaj
zemljišč in da bo investicija v večji meri pokrita
in letos zaključena. Za občino je ta investicija
trajna naložba, ki je glede vloženih sredstev
smiselna, saj ohranja dejavnosti, ki prinašajo
delovna mesta.

o strategijo občine«
Delež sofinanciranja socialnih transferjev
s strani občine se je povečal za 150-odstotkov
glede na stanje prebivalstva, kar je izjemno
veliko.
Pričakuje se, da se bo v prihodnje delež
financiranja socialnih transferjev prenesel
v večji meri iz države na občine. Zato bodo
socialni problemi postali v še večji meri tudi
problemi občine. To se nanaša predvsem na
storitve za starejše in predšolsko vzgojo. Sredstva se bodo morala zagotoviti iz občinskih
proračunov in zato bo treba v ta namen občutno
povečati sredstva. Občina bo morala v prihodnje bolj celovito načrtovati porabo sredstev,
se aktivneje vključevati v reševanje tega
problema in se vključevati v rešitve znotraj
upravne enote in regije.
Glede na trenutno število predšolskih
otrok in predvideno naraščanje števila otrok
je slika za osnovni šoli v prihodnje jasna, na
kar je opozoril tudi nadzorni odbor. Občina
bo morala dobro premisliti, kako pripraviti
proračun za prihodnja leta in kako ukrepati,
da bo zagotovila vključevanje čim večjega
števila otrok v vrtce in nemoteno izvajanje
šolskih programov. V občini imamo dve osnovni šoli, ki za kakovostno izvajanje pouka
poleg prostora potrebujeta vedno bolj strokovno izobražen kader, pa tudi kakovostno in
sodobno opremo ter zagotavljanje prevoza
otrok v šolo. Naraščanje števila otrok v naši
občini je dobra osnova za ohranjanje poselitve
in zagotavljanje različnih storitev, ki so nujne
za kakovostno življenje na podeželju.

in jim ne bi bilo treba koristiti institucionalnega
varstva. Občina bi morala čim prej pripraviti
celovito strategijo za reševanje te hitro rastoče
problematike in v pripravo strategije vključiti
tudi občane (krajevne skupnosti) ter na podlagi
strategije pripraviti dolgoročni proračun, na kar
je opozoril nadzorni odbor.
Naj povem še to, da je danes demografska
situacija ugodna. V občini imamo le dve večji
podjetji. Prebivalci se zaposlujejo v krajih
izven občine in zaradi tega nas kriza ni tako
zelo prizadela kot drugod po Sloveniji, kjer je
večina prebivalstva nekega področja zaposlena
v večjih podjetjih ali tovarnah, ki so lahko šla
v stečaj in je večina izgubila delo. Prednost

naše občine je tudi mlad kader, ki bo doprinesel
k storitvenim dejavnostim, ki jih družba nujno
potrebuje za dobro in uspešno delovanje in
zadovoljstvo.
Vaša sklepna misel?
Pogrešam jasno razdelano dolgoročno
strategijo občine, ki bi pokazala smer razvoja
v prihodnje. Tako bi občina uspešneje črpala
tudi evropska sredstva. Pogrešam tudi večje
povezovanje s sosednjimi občinami in boljšo
informiranost občanov o dogajanju v občini ter
njihovo sodelovanje pri oblikovanju občinskih
prioritet.
Tadeja Šubic

Ukradli montažne grbine
Prebivalci Trebije in Podgore so na nedavnem
zboru krajanov izrazili željo, da bi na cesti skozi
vasi Trebija in Podgora postavili ležeče grbine, s
čimer bi omejili hitrost skozi naselji in poskrbeli
za večjo varnost vaščanov. Zaradi načrtovane
gradnje kanalizacijskega omrežja so se odločili za
postavitev skupno šestih montažnih grbin, ki sta
jih krajevna skupnost Trebija in občina financirali
vsaka pol. Aprila so tako na Trebiji namestili štiri
grbine na cesti proti Oselici in dve v Podgori.
Kmalu za tem so vaščani Trebije opozorili,
da so neznanci eno izmed grbin odstranili in jo

pospravili ob rob ceste, kjer so jo lahko predstavniki občine pobrali. Med prvomajskimi prazniki pa so prijavili še odtujitev preostalih treh grbin
na Trebiji in v začetku maja tudi obeh v Podgori.
Primer so prijavili policiji, ki že išče storilce. Na
občini pozivajo vse, ki bi vedeli, kje te grbine so,
naj jim to čim prej sporočijo. Lahko jih tudi odložijo
pred KS Trebija oziroma na športnem igrišču na
Trebiji, kjer jih bodo lahko pristojne službe pobrale
in pospravile na varno. Z odtujitvijo je nastalo za
3.000 evrov škode.
T. D.

Na drugi strani pa je tudi v naši občini
čedalje več starejših …
Izjemno hitro se povečuje delež starejših,
kjer smo z vidika celotne države – kar se tiče
programov za starejše in urejanja te problematike – v primerjavi z nekaterimi severnimi
državami zelo šibki. Občina bi morala sprejeti
odločitev, ali bo namenjala denar za sofinanciranje institucionalnega varstva in drugih storitev za starejše ali pa se bo spustila v investicije
v infrastrukturo (dom, varovana stanovanja).
Pri tem bi morala upoštevati tudi dejstvo, da
obstajajo številni sodobni pripomočki, možnosti
in storitve, da bi čim več starejših ostalo doma

Nakup zabojnika
Vsi, ki bi radi kupili zabojnik za embalažo
(zeleno telo, rumen pokrov) ali zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov (zelen zabojnik),
lahko to storijo v Zbirnem centru Todraž. Nakup
je možen vsako delovno sredo od 11. do 17.
ure in drugo soboto v mesecu od 8. do 12.
ure. Cena 120 l zabojnika je 24 evrov, cena
240 l pa 33 evrov. Priporočljivo je, da zabojnik
predhodno rezervirate pri Bojanu Kavčiču na
telefonski številki 051/328-514, saj je količina
zabojnikov na zalogi omejena.
T. D.

Stare ni več, postavili bodo novo

Sredi maja so delavci Toposa Hotavlje podrli staro Neškovo brv, ki je zadnje tedne že opominjala
na več kot potrebno prenovo, saj so bile deske na več mestih že pošteno preperele. Zgradili bodo
novo brv, po vzoru tiste izpred 100 let. Imela bo streho, tako kot veliko mostov v Poljanski dolini,
in leseno ograjo. Na sredini bo nekoliko razširjena in namenjena samo pešcem. Za projekt rekonstrukcije so iz naslova Slow turizma prejeli nepovratna sredstva v višini 110.000 evrov, še 50.000
evrov pa bodo predvidoma namenili iz občinske blagajne. Rekonstrukcija bo po predvidevanjih
potekala do julija, zato naj se pešci v tem času za prečkanje Poljanske Sore poslužujejo drugih
mostov oziroma brvi.
T. D.
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Prostorske kapacitete šol

Število otrok v vrtcih se postopno povečuje in zmanjkuje prostora, v osnovnih
šolah ga je za zdaj še dovolj. V dveh oziroma treh letih pa bodo morali tudi tu
zagotoviti nove učilnice.
Ravnatelja obeh osnovnih šol v občini zatrjujeta,
da za zdaj še nimajo stiske s prostorom, a bo v prihodnje treba razmišljati tudi o dodatnih učilnicah.
Ravnateljica OŠ Poljane Metka Debeljak je povedala: »Prostori osnovne šole in oprema, ki se obnavlja po potrebi vsako leto, zadostujejo pogojem,
ki jih predvideva devetletka. Na šoli imamo po dva
oddelka v vsakem razredu in z zunanjo obliko diferenciacije od 7. razreda naprej imamo prostora glede
na število skupin dovolj, vendar ne preveč.«
Tudi Izidor Selak, ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja,
je dejal, da imajo trenutno zadovoljive prostorske
pogoje glede učilnic tako na matični šoli kot na
obeh podružnicah. Med poletnimi počitnicami
bodo začeli s prenovo učilnice za gospodinjstvo, v

naslednjem letu pa po njegovih besedah računajo
na sredstva v občinskem proračunu za povečanje
neustrezne učilnice v kleti na matični šoli.
Večje gradbene posege načrtujejo za spomladi
leta 2013, ko bodo porušili staro telovadnico in
začeli graditi novo športno dvorano. Vendar pa
razmišljajo tudi o gradnji dodatnih učilnic: »Z
županom se ob idejnem načrtu dogovarjamo še o
manjšem prizidku z dvema učilnicama na vzhodni
strani šole poleg obstoječe zbornice. Glede na
število rojstev in naše projekcije bomo prizidek
rabili z začetkom šolskega leta 2014/2015.«
Tudi na podružnični šoli Javorje imajo za zdaj
za svoje potrebe dovolj prostora. »Ker zadnji dve
leti delujemo samo s štirimi in ne petimi razredi,
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Kmalu bodo potrebni novi prostori
smo eno učilnico namenili oddelku vrtca. Vendar
bomo že čez dve leti ta prostor spet potrebovali za
potrebe devetletne šole,« je dodala Debeljakova.
O tem, kako se z zagotavljanjem zadostnega
števila učilnic po osnovnih šolah ukvarjajo na
občini, je župan Milan Čadež dejal, da ga
ravnatelja obveščata o razmerah, zato ne delajo
načrtov za večje razširitve šol. Dodal pa je, da
zagovarja delovanje podružničnih šol in tudi enot
vrtcev, saj tako otroci dalj časa ostanejo v svojem
domačem okolju.
Tina Dolenc

Vrtci

Več vlog kot prostih mest

Kljub temu da so lani odprli pet novih oddelkov vrtca, je letos na razpis za
sprejem otrok v vrtec ponovno prispelo več vlog, kot je prostih mest. Na Občini
skupaj s pomočnicama ravnateljev šol že iščejo nove rešitve.
Do zaključka razpisa so v obeh vrtcih – Zala in
Agata – prejeli skupno 152 vlog (lani 159). Od teh jih
je bilo 77 za prvo starostno obdobje, to je do tretjega
leta starosti, in 43 za drugo starostno obdobje oziroma
za otroke stare od treh let do vstopa v šolo. 29 otrok s
1. septembrom še ne bo dopolnilo 11 mesecev, torej še
ne bo izpolnjevalo pogoja za vstop v vrtec. Tri vloge
pa bodo s sklepom zavrnili, ker so jih starši vložili za
še nerojene otroke. Zaradi odhoda najstarejših otrok
v šolo in prerazporeditev znotraj posameznih enot vrtcev bo nastalo 98 prostih mest, kar pomeni, da bi brez
javnega varstva ostalo 27 otrok različnih starosti. Vendar so se na Občini odločili, da v Poljanah odprejo še
polovični oddelek, kamor bi lahko sprejeli še približno
12 otrok. »Na novo prejeti so tako 104 otroci, 16 otrok
je ostalo brez vrtca. 29 otrok smo uvrstili na čakalno
listo, ker s 1. septembrom 2011 še ne bodo dopolnili
11 mesecev. V občini bo v šolskem letu 2011/2012
delovalo 22 celih oddelkov (6 Zala, 4 Dobrava, 2
Sovodenj, 1 Lučine, 7 Agata, 1 Javorje, 1 Poljane 59)
in 1 polovični (enota Poljane 59). Vsi oddelki so polno
zasedeni, normativi pa maksimalni,« je sporočila
Helena Kržišnik, ki na Občini pokriva področje
družbenih dejavnosti. Dodala je še, da prostorska
stiska ni bolj izrazita kot v preteklih letih. Največji
problem po njenih besedah predstavljajo otroci,
ki trenutno še ne izpolnjujejo starostnega pogoja.

Število rojstev še raste

Občina je po podatkih Statističnega urada Slovenije še vedno v vrhu po naravnem prirastu v državi,
prav tako pa je tudi občina z najnižjo povprečno
starostjo, to je 37,1 leta. Povprečna starost v državi
je bila v začetku letošnjega leta 41,7 leta. Podatki o
rojstvih, ki jih imajo na občini glede na število oddanih vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči za
novorojence, pa kažejo, da se je lani rodilo 127 otrok,
medtem ko je bilo leta 2009 rojstev 100 in leta 2008
121. Kakšna pa je statistikah po vrtcih? Vrtec Zala,
kamor poleg matičnega vrtca v Gorenji vasi spadajo
še enote Dobrava, Lučine in Sovodenj, v šolskem

letu 2010/11 obiskuje 238 otrok. Vrtec Agata in enoti
Javorje ter Lovski dom pa 168 otrok, kar pomeni, da
je skupno v vrtcih 406 otrok. Prihodnje šolsko leto
pa bo, kot kaže, ta številka podobna.

Novi prostori?

Kot je povedala ravnateljica OŠ Poljane Metka
Debeljak, v vrtcu primanjkuje prostora že dve leti in
bo glede na vpis tako tudi tretje leto. »Nam na šoli
ni vseeno in želimo, da se v vrtec vključi čim več
otrok, a bo prihodnje leto že treba iskati novo primerno lokacijo. Treba bo urediti zadeve z oddelkom v
Lovskem domu v Poljanah in tudi v Javorjah bo za
potrebe vrtca potrebno poiskati dolgoročno rešitev. Z
županom sva se o tem že pogovarjala in je zatrdil, da
bo občina reševala probleme tako, da bomo lahko normalno organizirali delo,« je dodala Debeljakova.
Tina Dolenc

Vrtčevsko igrišče odprto za vse otroke
V sklopu vrtca na Dobravi je urejeno
otroško igrišče, ki ga trenutno uporabljajo
samo vrtčevski otroci. Kot so nam sporočili z
Občine, pa bo od 1. junija 2011 dalje otroško
igrišče odprto tudi za širšo javnost, in sicer v
poletnem času od 16. do 20. ure. Pri tem velja
opozoriti, da se otroci lahko na njem igrajo le ob
spremstvu odraslih oseb, ki naj tudi poskrbijo
za varnost, red in čistočo na igrišču. Na igrišče

je prepovedano voditi živali ali negospodarno
ravnati z igrali.
Odprtje otroških igrišč za javnost ob drugih
enotah vrtcev po občini za zdaj ni predvideno.
Vendar pa župan Milan Čadež tega ni izključil,
če bi tudi drugod našli odgovornega nadzornika,
ki bi nadzoroval igrišče po končanem obratovalnem času vrtcev. Na Dobravi bo to delo opravljal
Bogdan Selak.
T. D.

Ker je na razpis prispelo več vlog, kot je bilo
prostih mest, je bila sklicana tudi komisija, ki odloča
po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec. Ta določa kriterije in število točk, ki jih glede na napisane podatke
v vlogi dosega posamezen otrok. Kržišnikova je poudarila, da so vsi kriteriji odločilni, najbolj pa mogoče
ta, da je otrok občan občine Gorenja vas - Poljane
oziroma spada v šolski okoliš posamezne osnovne
šole v občini in da sta oba starša zaposlena.
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Kdo gre na čakalno listo

Igrišče na Dobravi popoldne ne bo več samevalo.

Zdrave oziroma vnete dlesni
mi izdajo higieno mojih pacientov
Z odhodom zobozdravnice Olge Rupar
v pokoj so starši težko pričakovali novo
zobozdravnico v otroški zobni ambulanti. Ste
se pred odločitvijo za sprejem tega delovnega
mesta srečali s kakšnimi pomisleki?
Tega delovnega mesta sem se zelo veselila.
Z Olgo Rupar sem se srečala že prej, še v stari
ambulanti. Vedela sem, da bodo po upokojitvi
nekoga rabili in ob koncu študija sem se kar
zagrela za to delovno mesto. Ambulanta je po
prenovi še lepša, v njej se zelo dobro počutim,
zadovoljna sem z opremo.
Tudi na področju zobozdravstva so vpeljane različne oblike dela. Ena od njih je t. i.
koncesija, ki jo boste v kratkem pridobili.
Kaj to pomeni za vas, za paciente?
Zobozdravnik, zobozdravnica sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pacienti pa pravzaprav ne čutijo nobene
razlike. Otroci imajo storitve krite iz osnovnega
zavarovanja. S pridobljeno koncesijo za naslednjih petindvajset let bom samostojna pri svojem
delu, nabavi materiala in opreme. Doslej sem
bila vezana na zdravstveni dom.
Vsakodnevno srečujete paciente, predvsem otroke in mladino do devetnajstega
leta. Kako ste zadovoljni z njihovo skrbjo
za higieno ustne votline, predvsem s čistočo
zob?
V teh nekaj mesecih sem ugotovila, da je
zelo veliko kariesa in vnetja obzobnih tkiv. Na
tem področju bo treba še zelo veliko narediti,
motivirati otroke in osveščati starše. Starši so
tisti, ki odgovarjajo za stanje zob svojih otrok,
predvsem predšolskih. Malček ni nič kriv, če
ima gnile zobe.
Bi potrdili misel, da je zaradi nenehnih
sprememb v ustni votlini priporočljivo,
da starši otroke naročijo na preventivni
zobozdravstveni pregled vsakega pol leta?
Rada bi spodbudila starše, da se odzovejo
vabilu in otroka pri treh letih peljejo k pedontologu – specialistu za otroško zobozdravstvo
v Kranj, na sistematski pregled. Potem pa naj
bi obiskoval otroško zobno ambulanto v kraju
šolanja oziroma tam, kamor bo prihajal tudi na
sistematske preglede iz šole. Na dolgi rok si
želim, da bi bili vsi otroci vsako leto pregledani.
Pri manjšem otroku je pomembno, da pride na
pregled vsakega pol leta. Tako pridobi zaupanje
Zobozdravnica Juta Simona Pisk julija za leto dni
odhaja na porodniški dopust, kljub temu pa bo
zobna ambulanta redno delala naprej z nadomestno
zobozdravnico.

v zobozdravnika, v prostor, spozna, da se v
ambulanti ne zgodi nič strašnega. Najbolj sem
vesela, kadar otrok pride k meni prvič pri treh
letih z zdravimi zobmi. Starši ne smejo misliti,
da so vsiljivi, če ga pripeljejo, čeprav so v
Kranju po pregledu ugotovili, da ima zdravo
ustno votlino. Malček rabi čas, da se prilagodi
na vse, preden odpre usta. Nekateri pridejo
dvakrat, trikrat samo pokazat zobke. Četrtič
bo šele pripravljen na manjši poseg, kot na
primer zalitje mlečnega zoba. Najbolj žalostno
je, če pride prvič pri petih letih in to z bolečim
zobom. Otrok me vidi prvič, prvič je v ambulanti in narediti je treba boleč poseg (anestezije
se večinoma bojijo še bolj kot svedra). Potem
je naprej težko delati.
Še vedno se najde t. i. steklenični karies, ko
so zobki že zelo zgodaj popolnoma kariozni.
To je posledica sladke vsebine v steklenički
(kakav, čokolino, sladkano mleko, sok), s katero
gre otrok v posteljo, z njo zaspi in sladkoba
dalj časa zaliva zobe, ki potem pred spanjem
niso umiti.
Na trgu je mnogo zobnih past in ščetk. Na
kaj naj bodo starši pozorni pri nakupu?
Pri ščetki je pomembno, da je mehka, da deset potegov po vsaki ploskvi zoba ne povzroča
bolečine in tudi ne poškodb na zobeh. Zobna
pasta pa mora vsebovati fluor, ki remineralizira zobno sklenino oziroma se vanjo vgradi.
Količina fluora mora biti prilagojena starosti,
uporablja pa se že od prvega zobka naprej.
Pomembno je tudi, da se da otroku, ki še ne
zna izpljuniti zobne paste, malo količino zobne
paste (pol grahovega zrna), ker vso poje. Šolski
otroci naj bi, sprva ob pomoči staršev, upora-
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Oktobra lani je Juta Simona Pisk, dr. dent. med., začela svojo poklicno
pot v otroški zobni ambulanti v Gorenji vasi. Z družino so se v Poljansko
dolino priselili že leto prej. Spoznala je ljudi, tudi zaposlene v zdravstvenem domu, in vsi so bili do nje zelo prijazni. Presenečena je bila, kako
lepo so jo sprejeli, počutila se je zelo dobrodošlo. Kako tudi ne, saj je z na
smehom in prijaznostjo ravno prava oseba za poslanstvo, ki ji je zaupano.

Juta Simona Pisk v svoji ambulanti
bljali tudi zobno nitko med vsemi zobmi. Še
posebej je to zaželeno med petim, še mlečnim,
in šestim zobom, ki sta zelo skupaj in je možnost
prenosa kariesa še toliko večja.
Kaj pa prehrana in otroški zobje?
Otroka naj bi že od vsega začetka, ko začne
piti tudi drugo pijačo, ne le mleko, navajali na
pitje vode ali nesladkanega čaja. Najbolje je, da
otrok sploh nima stekleničke. Najprej je na materinem mleku, ko pa dopolni šest mesecev, je
že postopoma sposoben piti iz kozarčka. Glede
uživanja sladkarij predlagam uvedbo sladkega
dne (na primer nedelja), saj se le-tega potem
otrok veseli. To je čisto vzgojno, ne le dobro
za zobe. Če so bonboni in čokolada dostopni
vsak dan, ni pričakovanja in takega veselja, pa
še zdravju ne prinašajo nič dobrega. Priporočam
še uživanje raznovrstnega sadja, zelenjave,
mleka in mlečnih izdelkov. Žvečilni gumi je
v redu le takoj po jedi, ker prek povečanega
izločanja sline zviša PH v ustih in s tem
zmanjša topljenje sklenine. Čeljustni sklep je
prilagojen za žvečenje hrane nekajkrat na dan,
neprestano žvečenje žvečilnega gumija pa ga
preobremenjuje.
Milka Burnik

RAS predstavlja novo blagovno znamko
Z ukinitvijo Lokalne turistične
organizacije Blegoš je Razvojna
agencija Sora na Škofjeloškem
prevzela tudi dejavnost turizma.
Poleg vsebinskih in organizacijskih sprememb so ugotovili tudi,
da ima blagovna znamka Blegoš,
s katero se predstavlja turizem na
Škofjeloškem, težave z razpoznavnostjo.
Tako se je RAS skupaj s Studiom Jure Miklavc
lotil graditve nove blagovne znamke in celostne
grafične podobe. »Z novo zasnovo smo si zadali
vizijo, da želimo postati pomembna turistična
destinacija v Sloveniji. Upoštevali smo, da je prvi
stik z destinacijo prek spletnih strani, s katero
moramo doseči jasnost sporočanja ter kreativno
in prepoznavno rešitev. Zato smo zasnovali tudi

nove spletne strani www.skofjaloka.com,« je povedal direktor
RAS-a Rok Šimenc. Dodal je, da
so ključna področja, po katerih je
destinacija lahko prepoznavna,
zgodovina, tradicija, narava,
pohodništvo in kolesarjenje.
»Nova blagovna znamka, ki se
glasi Škofja Loka, ena Loka, dve dolini, tri pogorja,
neskončno zgodb, zajema in združuje področja
štirih občin: Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri
in Škofja Loka. Na eni strani smo želeli doseči
prepoznavnost, na drugi strani pa dodati močno
sporočilnost. Rešitev je tipografska in združuje
vsebino in obseg področij, grafično prepoznaven
simbol in stopnjevanje – orientiranost v prihodnost,« je še dejal Šimenc.
L. R.
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Med dobitki tudi televizor

V organizaciji
Društva podeželja Kla
dje je v začetku aprila potekala čistilna
akcija v naselju Kladje. Udeležilo se je je
35 vaščanov in predstavnika PGD Trebija
Andrej in Aleš. Ob tej
priložnosti smo si lahko
ogledali tudi novo gasilsko vozilo in njegovo
učinkovitost.
Udeleženci so se osredotočili predvsem na čiščenje glavne ceste od
Fužin do vrha Kladij. Očistili in poglobili so vse vodne prepuste, s cestišča
in iz lovilnih kanalov so odstranili nesnago, utrdili bankine in pobrali smeti,
očistili ekološki otok itn. Med »glavne dobitke« čiščenja sodijo televizor in
desetina avtomobilskih gum. Nekomu so bili očitno hudo breme in se jih
je znebil v gozdu, namesto da bi jih odložil na za to odrejenem mestu.
Zaključek akcije je sledil na vikendu društva ob malici, ki jo je
prispevala KS Trebija.
Menimo, da je tak način dela najhitrejši in najracionalnejši za celotno
skupnost. Zahvaljujemo se vsem udeležencem, PGD Trebija, lastnikom
mehanizacije (bager, traktor) in krajevni skupnosti.
Milan Bogataj, DPK Kladje

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 218. c člena
in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo) ter 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 55/02, 82/04 in 106/05), objavlja

JAVNO NAZNANILO

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011
I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2011.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega
zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča, ter podatki o zavezancih bodo
razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih občine Gorenja vas - Poljane, na
naslovu Poljanska cesta 87, Gorenja vas, v sobi št. 6 v 1. nadstropju.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo
podatke in na te podatke podajo pripombe od 6. junija 2011 do 6. julija 2011, in
sicer vsak ponedeljek od 8. do 11. ure in vsako sredo od 12. do 17. ure. Pripombe je
mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na naslov Občine Gorenja vas - Poljane.
II.
Zavezanci so Občini Gorenja vas - Poljane dolžni v roku 30 dni po objavi tega
javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih
podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2011.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so: sprememba
zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali
zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega
prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke, in podobno.
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s
katerimi občina razpolaga, ali pa se podatki pridobijo brez sodelovanja zavezanca.
III.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Gorenja vas - Poljane s pisno in podpisano vlogo.
Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži:
s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas ali
osebno, z vložitvijo v tajništvu na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane.
Kontaktna oseba: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, Jernej Nučič, tel. 04/51-83-100.
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S tablami označili dve vasi
Okrog 80 vaščanov Leskovice in okoliških vasi je tudi letos, podobno
kot lani, čistilo okolico, na novo pa so postavili prometni znak, ogledalo
in table, ki označujejo začetek in konec vasi Studor in Debeni. Udeleženci
akcije so se zbrali na dogovorjenih mestih po vaseh, nato pa so se lotili
del, kot so čiščenje zarasti in propustov ter pometanje cest. Prebarvali
so klopi, zbrani otroci pa so v okolici cest in vode pobirali smeti, ki se jih
vsako leto nabere za nekaj vreč. Da udeleženci niso bili lačni, so dopoldansko malico pripeljali s Hotavelj, popoldne oziroma po končani akciji
pa so se vsi udeleženci zbrali na skupni malici v Gostilni Metka v Studorju.
Za uspelo akcijo gre zahvala vsem, ki so se je udeležili, in vsem, ki so
pomagali – KS Gorenja vas in občini Gorenja vas - Poljane.
L. R.

Foto: Gašper Čadež

Čistilna akcija Kladje

Udeleženci akcije ob na novo postavljeni tabli

Fotografski natečaj

Ujemite trenutek Blegoša
PD Gorenja vas organizira nagradni fotonatečaj z naslovom Ujeti trenutki Blegoša. Vsi fotografski navdušenci
lahko pošljejo fotografijo z motivom Blegoša, ožje okolice
ali zanimive utrinke s poti, ki vodijo od vznožja proti vrhu
hriba.
Fotografije naj bodo posnete na hribu oziroma v bližnji okolici. Pri panoramskih posnetkih naj bo zajet prepoznaven motiv hriba. Pri tem organizator
fotonatečaja ponuja nekaj iztočnic: Ste že kdaj pomladi občudovali cvetenje
morja ključavnic na gozdni čistini tik pod vrhom, poiskali malce hladu pred
poletno pripeko v katerem od premnogih bunkerjev – ostanku Rupnikove
linije, ki kot neme priče nekega drugega časa ždijo nad tudi mestoma prepadnimi pobočji, zdaj pa služijo boljšemu namenu – zavetju in razgledu na
pokrajino pod njimi? Ste že občudovali sončni zahod za tolminskimi hribi,
medtem ko je vrhove Karavank in Julijcev že pobeli prvi sneg? Ali pa imeli
»smolo«, da je bil vrh zavit v meglo in je razgledna plošča na vrhu služila
le zato, da ste izvedeli, do kod vse bi lahko segel vaš pogled?
PD Gorenja vas želi, da vsakdo, ki mu fotografiranje ni tuje, predstavi
svoje videnje, doživetje Blegoša, trenutek, ki ga je za tisti dan napolnil
s pozitivno energijo.
Tri zmagovalne in hkrati najboljše fotografije bodo nagrajene ter
skupaj s še nekaj izbranimi razstavljene na razstavi. Odprtje razstave
bo sovpadlo z rednim občnim zborom društva, zato še posebej vabljeni k
sodelovanju vsi člani društva, ki so že tako dobri poznavalci Blegoša.
Obiskovalci spletne strani PD Gorenja vas bodo lahko ves čas trajanja
natečaja glasovali in izbirali tudi najboljše fotografije meseca, ki bodo
nagrajene in neposredno uvrščene v finale. Vsak mesec pa bo izmed
vseh poslanih glasov izžreban nekdo, ki bo prejel praktično nagrado, to
je vstopnico za planinski muzej v Mojstrani.
Naj opozorimo, da bodo vse fotografije divjega petelina izločene iz
natečaja, saj je poseganje v naravni habitat te ogrožene vrste prepovedano.
Več informacij o samem natečaju, ki se prične 1. junija, je na voljo
na spletni strani www.pdgorenjavas.com.
Lidija Razložnik

Čistilna akcija Hotavlje

Iz leta v leto več sodelujočih

Tako so urejali okolico …
Dela, ki so jih opravili na letošnji akciji, so bila
podobna kot pretekla leta. To je od čiščenja zarasti,
pobiranja smeti in čiščenja starih odlagališč, obnove talnih označb, postavitve ogledal in znakov,
sajenja rož do obnove klopic, vaških znamenj,
cestne ograje, kamnitih izdelkov, kozolčkov,
ki služijo v reklamne namene … Uredili pa so

tudi še neurejene brežine na
cesti proti Slajki. Pri čiščenju
propustov jim je na pomoč
priskočil PGD Hotavlje. Prav
tako so na ta dan prostovoljno
gradili nov gasilski dom in
pomagali zidati na Hribucovi
domačiji v Čabračah. Začela
se je tudi obnova vaškega
vodnjaka, ki ga bodo otvorili
na Semanji dan.
Na cestah in mestih, kjer
so bila dela potrebna, so se
zbrali vsi, ki so želeli kakorkoli pomagati in dali zastonj in prostovoljno v uporabo
kmečke stroje, svoje roke in svoj prosti čas. Tu
gre zahvala vsem posameznikom, ki so kakorkoli
pomagali, pa tudi podjetju Marmor Hotavlje, KS
Gorenja vas in občini Gorenja vas - Poljane.
Za okrepčilo med delom so poskrbela dekleta in žene, ki so po Hotavljah in okoliških vaseh,
razdelile okusno domačo malico – klobaso, sir

Turistična taksa

Nedisciplina med ponudniki
prenočišč je še vedno prisotna
V občini Gorenja vas - Poljane je zabeleženih 20 ponudnikov
nastanitvenih zmogljivosti, ki skupno ponujajo 171 ležišč. Od
pobranih turističnih taks se je lani nabralo 3200 evrov.
Začenja se poletna turistična sezona, zato nas je zanimalo, koliko
prenočišč in ponudnikov postelj je v občini Gorenja vas - Poljane. Podatke
o tem za vse občine na Škofjeloškem vsako leto zbere Turizem Škofja
Loka (bivši LTO Blegoš), a opozarjajo, da podatki niso popolni. Nekateri
ponudniki podatkov zaradi različnih razlogov ne posredujejo za statistiko, zato je realne podatke težko dobiti. Pri odvajanju turističnih taks se
razmere izboljšujejo, saj po podatkih Marjete Šifrar, ki na občini Gorenja
vas - Poljane pokriva področje turizma, turistično takso redno plačuje
čedalje več ponudnikov. Le nekaj jih še ne oddaja mesečnih poročil in
ne odvaja turistične takse, kot to določa Odlok o turistični taksi.
Lani so tako iz tega naslova zbrali 3200 evrov, ki jih med drugim
namenijo za promocijo občine, za vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so
namenjene turistom, ter za druge naložbe s področja turizma.

Kaj je turistična taksa?

Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja
v kraju zunaj stalnega prebivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem
obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih v kraju dobi brezplačno. Višina
takse je določena s točkami, vrednost točke pa določi vlada enkrat na leto na
podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. V občini Gorenja vas - Poljane
turistična taksa tako znaša 1,01 evra na osebo na dan.
Tina Dolenc
Znesek pobrane turistične takse morajo ponudniki prenočišč do 25. v mesecu
nakazati na poseben račun občine, sicer jim lahko dodelijo globo v višini 835 evrov
za pravne osebe, 415 evrov znaša globa za podjetnike posameznike oziroma 250
evrov za sobodajalce, kmete in društva, ki sprejemajo na prenočevanje. Nadzor
opravlja medobčinski inšpektor.

Foto: Blaž Mravlja

Foto: Blaž Mravlja

Zavest o čistem okolju in lepi okolici se na Hotavljah in v okoliških vaseh vedno
bolj poglablja, kar je razvidno tudi iz udeležbe na delovnih akcijah, ki se iz leta
v leto povečuje. Letos so že krepko presegli število 300.

... in gradili nov gasilski dom.
in kruh –, ki sta jo prispevala Sirarstvo Pustotnik in Nežka Demšar. Letos so se dopoldanski
malici pridružili tudi udeleženci akcije iz Leskovice in okoliških vasi. Za popoldansko malico
pa so poskrbeli Janez Pivk s pečenimi odojki,
Maticova Ančka z golažem, Kmetija pr’ Matic
in gostilna Lipan pa s pijačo.
»Če smo pred petimi leti začeli s čistilno
akcijo, ki je že v naslednjem letu prerasla v
delovno akcijo in nato v družabni dogodek,
je naša akcija, ki se je vsako leto udeleži več
vasi in ljudi, še veliko več. To ljudje vedo in
razumejo,« je strnil Roman Demšar.
Lidija Razložnik

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 50. in
60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje urejanja ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1
in
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje urejanja
SVP 58 – 1 Srednja vas–Poljane (vzhodni del)
I.
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane, da javno razgrinja dopolnjeni
osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja
ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 in dopolnjen osnutek Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SVP 58 – 1 Srednja
vas–Poljane (vzhodni del).
II.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas (sejna soba, prvo nadstropje) v poslovnem času
občinske uprave.
Javna razgrnitev bo trajala od petka, 3. junija, do vključno ponedeljka, 4. julija 2011.
III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 15. junija 2011,
ob 17. uri na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.
IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov občine posredujejo pisne
pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval
območje turizma 1 in k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SVP 58 – 1 Srednja vas–Poljane
(vzhodni del) ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
V.
To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu, na oglasni deski občine Gorenja
vas - Poljane, v občinskem glasilu Podblegaške novice in na radiu Sora.
Milan Čadež, župan
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Na obisku

Salamiada in Tržni dan

Na kmetiji Pri Jelovčan v Podvrhu imajo poleg drugih živali zdaj tudi
štirimesečnega medvedka. Ko je Medo prišel na kmetijo, so ga naučili
piti mleko pri eni od domačih krav in tako si je hitro opomogel. Sedaj
živahno teka po vsej kmetiji. Najbolje se razume z enoletno psico Ajko,
ki ga občasno tudi umije in pocrklja. Zelo rad je sladke priboljške, jajca
in kompot.
Logarjevi ali po domače Jelovčanovi so o tem, da imajo doma
medvedjega mladiča, obvestili azil za divje živali Muta na Koroškem in
jih prosili, naj poskrbijo zanj. Iz azila so ministrstvu za okolje in prostor
sporočili o najdbi medvedjega mladiča, posledica tega pa je bila, da je
na kmetijo Pri Jelovčan prišel inšpektor za okolje in prostor.
Jelovčanovi si želijo, da bi bilo za medvedka dobro poskrbljeno, ne
pa, da ga usmrtijo, kar je po
besedah Dušana Logarja namen države.
»Na začetku je bilo živ
ljenje z medvedkom zelo
luštno,« pravi Matevž Logar.
»Sedaj pa so ljudje postali
prav nadležni, saj mislijo,
da se lahko sprehajajo prav
povsod po naši kmetiji in
gledajo medvedka. Medo je
že prav živčen in naveličan
ljudi.« Zato ga Logarjevi
občasno zaprejo v garažo in
tako obvarujejo pred mnogimi
obiskovalci.
Po dveh mesecih bivanja
v Poljanski dolini Medo ta
teden odhaja v azil Muta na
Koroškem.

in najlepše butare

Foto: Maja Božnar Orel

Medo bo odhlačal v Muto Nagrajene najboljše salame

Maja Božnar Orel

Foto: Lucija Kavčič

Letošnja Salamiada in
Tržni dan na Žirovskem
vrhu sta poleg lepega vremena postregla tudi z bero
domačih dobrot. Obiskovalci so lahko poskusili
27 domačih salam, katerih
lastniki so se potegovali za
naziv Kraljica Zale.
Poleg okušanja mesnih
Zmagovalci po mnenju strokovne
dobrot so si lahko obiskkomisije skupaj z županom
ovalci ogledali tudi izdelavo
salam na tradicionalen način. Člani TD Žirovski Vrh so osem salam
izdelali pred njihovimi očmi. Najprej so zmešali meso in mast, dodali
potrebne začimbe ter s pomočjo mesoreznice naredili salame. Maso so
polnili v prava čreva, ki so jih nato s špalo na več koncih prebodli, da so
spustili iz črev zrak in so bile salame lepše napolnjene.
Petčlanska strokovna komisija je izbrala tri najboljše salame, ki so si prislužile
naziv Kraljica Zale. Njihovi lastniki so Anton Mezeg iz Dolenje Dobrave, Ciril
Gantar iz Dol in Pavel Maček iz Brebovnice. Slednji je naredil tudi salamo, ki
je najbolj teknila obiskovalcem. Naj ljudski salami pa sta bili še salami Matije
Špegliča iz Sela pri Žireh in Jožeta Petrovčiča iz Žirovskega Vrha.
Poleg Salamiade je potekal še Tržni dan, kjer so lahko obiskovalci na
tržnicah kupili domače izdelke okoliških kmetij z registrirano dejavnostjo, za katere je iz leta v leto več zanimanja. Na ogled so postavili tudi
butare, ki so jih domačini izdelali na ustvarjalnih delavnicah pod vodstvom Lucije Kavčič in Olge Šubic, saj je prireditev potekala ravno na
cvetno nedeljo. Izbrali so tri najlepše butare, ki jih je strokovna komisija
tudi nagradila. S svojo novo odrsko postavitvijo pa se je predstavila
folklorna skupina Zala pod vodstvom Marka Krajnika.
Lidija Razložnik

Prejeli smo

Rupnikova linija Hrastov grič v očeh domačinov
Ko prebiram razne članke o tej zloglasni utrdbi, ki so jo poimenovali Rupnikova
linija, nikjer še nisem opazil, da bi kateri od avtorjev kdaj omenil domačine, ki
sobivajo s to utrdbo in z vsem, kar se z njo dogaja. Zato sem sklenil, da še jaz
napišem in pokažem resnično sliko te zgodbe, ki se odvija v zakulisju, skrita
pred bralci in prebivalci te naše lepe Poljanske doline.
Rupnikova linija je na Hrastovem griču
počivala skrita, zaraščena z gozdom in napol
zasuta celih 60 let. Malo ljudi je vedelo, kaj
skriva Hrastov grič v sebi. Ker glavni vhod leži
na domači zemlji, sem se leta 1989 odločil, da
posekam in odkopljem ta skrivni vhod. To mi je
tudi uspelo. Podzemna utrdba je pokazala svoje
čare in vsak je lahko brez truda prišel vanjo.
Ker se vest hitro širi, so začeli ljudje množično
obiskovati te predore. Nekateri so pokazali, da so
zelo iznajdljivi, saj so na obisk prišli kar s konji, s
kolesi, motorji in celo manjši terenec je bil gost v
jami, da štirinožnih prijateljev sploh ne omenjam.
Gotovo bo kdo rekel, da to ni nič takšnega, če je
prevozno in dostopno. Se strinjam, toda Rupnikova linija ni samo kup betona, ampak povezuje
celotni Hrastov grič in v njej se zbira voda, ki
napaja vse okoliške kmetije, ker je njena lokacija
najvišje. S tem, ko sem odkopal vhod, je iz jame
množično odtekala voda, ki se je prej zadrževala
v njej, saj je bilo v tunelu celo malo jezero.
Torej sem naredil prvo veliko napako. Izteklo
se je na tisoče litrov vode. Grape se sedaj hitreje
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posušijo. Mimo naše hiše je stalno tekel lep
potoček, saj je imel ogromno vode v zaledju.
Voda v jami je zelo čista in dobra. V njej sem
naredil zajetje in ga tudi legaliziral na okoljskem
ministrstvu. Zakaj to pišem in razlagam? Zato,
ker se v nadaljevanju te zgodbe pojavita Občina
in turistično društvo ter nekaj adrenalincev, ki v
tej liniji vidijo turistično ponudbo. Začnejo se
sestanki, beseda da besedo, kup je idej, vsi mi
pravijo, da bomo imeli domačini tudi kaj od tega
in postavijo se vrata, eden od jaškov se opremi z
ograjo. Vsi smo načeloma zadovoljni.
Toda to ni dovolj za predstavitev TD in Občine.
Kar naenkrat hoče Občina linijo razglasiti za
spomenik kulturne dediščine lokalnega pomena.
O, kako se lepo sliši za neukega bralca. Začnejo
se sestanki z delegacijo, ki jo je Občina poklicala
iz Zavoda za kulturno dediščino. Po prvem skupnem sestanku sem na koncu mislil, da me bo kap.
Tisti dve ženski sta hoteli, da se zaščiti za nekaj,
kar je 20 m pod zemljo, še 30 hektarjev zemljišča
na površini. To je tako, kot da bi bil na vrhu
Hrastovega griča lep, velik grad, kot na primer v

Avstriji, in bi ga razglasili za kulturni spomenik
in okoli njega še 30 hektarjev gozda in travnikov.
Razumljivo, saj se vidi. Ne pa nekaj, kar se zunaj
ne vidi, pa ima zavod za to ista merila.
Kaj se dogaja v nadaljevanju? Občinski veljaki s strani poslušajo in prepuščajo dogajanje
Zavodu, čeprav je Občina tista, ki je dala pobudo,
da se spomenik zaščiti. Začnem pisati pritožbo,
vmes obiščem še inštitut za civilno pravo, da me
seznanijo, v kaj se spuščam. Nato ugotovimo, da
občina ni lastnik jame, da vojska ni lastnik jame,
da je zavod za kulturno dediščino kršil zakon, ker
je hotel zaščititi preveč ozemlja in da je vse skupaj
zavajanje lastnikov. Kaj vse je še bilo vmes, sploh
ne bom pisal, ker je nesmiselno.
Nazadnje Občina predlaga svetnikom, da potrdijo odlok o razglasitvi Rupnikove linije za kulturni
spomenik lokalnega pomena. Tudi tu sem v dvomih,
ali so svetniki bili seznanjeni z resničnim stanjem, ki
se dogaja v zakulisju te zgodbe, preden so potrdili ta
odlok, ker je še veliko stvari nerešenih. Mislim, da
če se bodo občinski veljaki skupaj z županom tako
slabo menili z lastniki, Hrastov grič nikoli ne bo
tisto, za kar si prizadevajo »adrenalinci«.
Toliko sem želel povedati bralkam in bralcem in jim sporočiti, da le ni vse tako lepo, ko
prebereš, da so Rupnikovo linijo razglasili za
spomenik kulturne dediščine.
Emil Eržen

Ob rapalski meji

Tri generacije na pohodu

Foto: Robert Peternelj

Soboto, ki jo je mnogo slovenskih šolarjev preživelo delavno
po šolah, smo na Sovodnju obarvali pohodniško, v duhu
spoznavanja bližnje okolice in njene pretekle zgodovine. Za
izvedbo smo moči združili člani Turističnega društva Sovodenj ter učenci in učiteljice podružnične šole Sovodenj.

Pohodniki, kontrabantarji
Po zelo uspešnem lanskem pohodu smo tudi letos na pot povabili tri generacije. Večino so predstavljali odrasli: starši, stari starši in drugi pohodniki, ki
so se pridružili učencem šole in otrokom iz enote vrtca Sovodenj. Sto šestnajst
nas je krenilo po dolini Javorščice, kjer je nekoč tekla rapalska meja in smo
jo navidezno prestopili kar štirikrat, zato smo udeleženci imeli posebne
spominske obmejne karte. Dobre štiri ure in pol poti so z igranimi prizori
popestrili člani TD, ki so tokrat prevzeli vloge strogih obmejnih stražnikov,
pregledovali obmejne karte ter ustavljali kontrabantarje s konji in drugim
blagom. V naravnem in čistem okolju, kjer smo se gibali, smo srečali tudi
novodobno zeliščarico s polno košaro zdravilnih rož za čajčke in dodatke
jedem. Na povratku smo naleteli na vaškega posebneža, Miklavža iz Grape.
Na cilju, pri glavnem mejniku številka 38 na vrhu Javorjevega Dola se je
znašla tudi kontrabantarica Mica. Ta je znala o meji povedati marsikaj, tudi
to, kako se je usedla na mejnik, z eno nogo v Italiji, z drugo v Jugoslaviji in
ukanila financarja ter graničarja. Za slednji prizor so poskrbeli učenci šolske
dramske skupine. Zbor učencev pa je sredi gozda zapel še šolsko himno.
Vsak udeleženec je prejel kocko, darilo šolske izdelave kot obesek za
ključ. Med pohodniki smo poiskali in simbolno obdarili najstarejšega,
sedeminsedemdesetletnega Martina Weisseisena z Visokega pri Kranju, in
najmlajšega, sedemnajstmesečnega Lana Dolenca s Hotavelj.
V pričakovanju dogajanja ob poti je bilo tudi premagovanje kilometrov
asfaltnih, makadamskih, gozdnih in travniških poti lažje, hitrejše in brez negodovanja. Veseli smo bili, ker se nam je pridružil tudi ravnatelj Izidor Selak.
Milka Burnik

Hotaveljci uspešni na razpisu
Podjetje Helios je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor
pred enajstimi leti ustanovilo Sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda.
Heliosov sklad je s svojo vsebino in delovanjem eden izmed primerov
uspešnega sodelovanja med gospodarsko organizacijo, področnim ministrstvom in lokalnimi skupnostmi ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi in
na globalni ravni. V okviru sklada je bilo sprva očiščenih več kraških jam in
brezen, obnovljenih je bilo preko 60 vodnjakov in drugih virov pitne vode
po vsej Sloveniji. V letu 2004 se je sklad nadgradil z nagradami osnovnim
šolam za projekte zasnov vodnih učnih poti. Nadgradnja projekta pomeni
še en izobraževalni element, usmerjen predvsem k mlajšim generacijam.
Leta 2009 so tako obnovili jubilejni, 60. vodnjak v Sloveniji. Pred kratkim
pa so bili v okviru projekta oživljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji izbrani
novi projekti. Med petindvajsetimi projekti, prijavljenimi na razpis, je bilo
izbranih pet. Med njimi tudi Hotavlje za obnovo vaške »šterne«, o kateri
smo že pisali v prejšnji številki Podblegaških novic. Za obnovo vodnjaka
bodo Hotaveljci tako z naslova razpisa prejeli 3200 evrov sredstev. Naj
kot zanimivost dodamo še, da so leta 2002 na podoben način obnovili
»šterno« na Plavžu v občini Železniki.
L.R.

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

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št.
12/06) Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011
Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja javni razpis
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011.
Pobudniki za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane so lahko občina,
občani, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva
ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v občini Gorenja vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in
drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje,
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na
drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu,
vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji
pomen za ugled in razvoj občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega občana, eno
plaketo in dve priznanji Občine Gorenja vas - Poljane.
1. Kriteriji za podelitev priznanj in nagrad
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane na področju gospodarskih in
družbenih dejavnosti se podeljuje posameznikom, skupinam, organizacijam,
društvom in skupnostim za izjemne dosežke in kot spodbudo za nadaljnje
strokovno delo in dejavnost na posameznih področjih življenja in dela, s katerim
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane se podeljuje posameznikom, skupinam,
organizacijam, zavodom, društvom in skupnostim za večletne izjemne uspehe
na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, za dosežke
trajnega pomena, za izredno humano in požrtvovalno dejanje, ob življenjskem
ali delovnem jubileju ter ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki
prispevajo k razvoju in ugledu občine.
Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
in se podeli občanom občine Gorenja vas - Poljane, drugim državljanom
Republike Slovenije ali tujim državljanom, katerih delo in aktivnosti predstavljajo
pomembne in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti,
kulture, športa ali na drugem področju družbenega življenja in dela ter za
izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k razvoju,
prepoznavnosti in ugledu občine.
2. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj ali nagrad
Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi kandidata in njegovo
dejavnost,
opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na štirih straneh, ki
obenem predstavlja utemeljitev s predstavitvijo razlogov za podelitev priznanja,
morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v utemeljitvi za
podelitev priznanja.
Vloge morajo imeti oštevilčene strani.
3. Rok za oddajo predlogov in označitev predlogov
Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev
priznanj Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo prispeli do 9. septembra 2011
na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih
ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine Gorenja vas - Poljane«.
Komisija za priznanja
Občine Gorenja vas - Poljane
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Naših 90

Večino mladosti je bil ločen od domačih
Jože Tavčar s Trebije je kot prvorojenec prijokal na svet leta 1921 v Podgori Pr’
Šemon, za njim pa še šest bratov in tri sestre. Živeli so bolj skromno. Otroci so
nosili mleko v mlekarno na Hotavlje, posnetega pa nazaj domov. Kruha včasih
niso videli tudi dva do tri mesece, jedli so koruzni sok.

Leta 1927 je začel hoditi v šolo na Trebijo.
Potem se je v Ljubljani izučil za krojača in tam
delal še leto dni, kasneje pa kot pomočnik krojača
v Žiganji vasi pri Tržiču. Bolj vajen ročnega šivanja
je odšel k mojstru krojaču v Predoslje. Po požaru
stavbe je prebival v čebelnjaku, pomagal dokončati
naročena oblačila in se vrnil domov. Tu je bilo dosti
dela, a ni imel šivalnega stroja. Hodil je po hišah
po bližnjih hribih. Takrat je kmet krojača rad vzel v
hišo za čas šivanja, kjer je imel hrano in stanovanje,
potem pa je šel drugam. Po nemški zasedbi naših
krajev se je, tako kot ostali moški in ženske, ki
so bili stari nad dvajset let, fotografiral za osebno
izkaznico in karto za hrano. Izkaznice so bile treh
vrst, glede na barvno črto, kar pri nemških oblasteh
ni pomenilo nič dobrega: črte so namreč pomenile

takojšnjo ali splošno selitev, redko pa obstanek na
domačiji. Decembra 1941 je bil Jože mobiliziran
za sekanje dreves in podiranje hiš v sto metrskem
pasu ob meji, naslednje leto tudi v Sevnici. Vključil
se je v eno od skupin za poljansko vstajo, ki je
bila pripravljena pri Svetem Križu. Bil je med
fanti, ki so v Podgori lomili kamenje za izgradnjo
občinskega doma na Trebiji. Po prijavi naj bi prav
tiste dni sodeloval v poljanski vstaji, zato je bil
mesec dni zaprt v Škofji Loki, od koder ga je rešil
župan Milan Rojc. Marca 1943 je bil mobiliziran
v nemško vojsko. Odpeljali so ga v Nemčijo, od
tam pa na rusko–poljsko mejo Novograd–Volinsk.
V mestu Korec so imeli intenzivne vaje (vežbe), a
njihovega pomena so se zavedli šele na fronti, kjer
jih je reševalo le pridobljeno znanje. Začela se je
kalvarija, skozi katero se je le redkim uspelo vrniti.
Bil je v ujetništvu v Rusiji. V mrazu, burji in lačen
je prepešačil na stotine kilometrov do Kijeva, od
tam potoval v zaklenjenih vagonih v Kursk. Pol
leta so v zelo skromnih razmerah živeli v natrpanih
barakah. Javil se je v jugoslovansko brigado, saj je
vedel, da mu bodo dali orožje in hrano. Julija 1944
so ga tako pripeljali na fronto na romunsko mejo in
tako je bil vključen v rusko armado. V štiridesetih
dneh je prepešačil 1600 km. Oktobra 1944 so prišli
v Srbijo, na sremsko fronto. V Slavonskem Brodu

je bil ranjen in se je zdravil v bolnici. Domači so
mislili, da je pogrešan.
Po demobilizaciji so vsem vojakom dali
(vojaško) obleko in 500 dinarjev za začetek
življenja. Po naključju sta se z očetom srečala že v
Škofji Loki in za novo leto 1947 je bil že doma.
Spet je šival po hišah in spoznal bodočo
ženo, s katero sta se leta 1948 poročila. Opravil
je mojstrski izpit iz krojaške obrti. Nato pa se
je podal v zavarovalniške posle in 32 let hodil,
se vozil s kolesom, motorjem, kasneje avtom
od Gorenje vasi do Sovodnja kot univerzalni
zavarovalniški zastopnik.
Že ko je bil star sedem let, mu je oče izročil
panj s čebeljo družino. Zanje je skrbel do odhoda
v vojsko. Po vojni je širil dejavnost s prevozom
dveh kamionov panjev na pašo v Brda in Logatec. Čebelnjake je postavil v Stari Oselici, na
Hlavčih Njivah in doma. V času turizma v Domu
pod Planino je bilo med zelo lahko prodati turistom. Tudi sami so imeli turistične sobe v hiši,
ki sta jo zgradila z ženo leta 1955.
Jože je rad fotografiral, zbiral znamke,
bral knjige. Nabralo se je za dve veliki omari
leposlovja, romanov, zgodovinskih, predvsem
vojnih knjig. Iz naročenih časopisov je izrezoval,
hranil, pred nedavnim uredil in vezal podlistke in
jih sortiral po mapah. Na kasete je shranil veliko
slovenskih filmov, ki jima zdaj z ženo krajšajo
dneve. Leta in bolezen ga zadržujejo doma, kjer
si um bistri z reševanjem križank.
Milka Burnik

Leguojma po polansk
Po marva pauze be spiet ma poleguojl, kej praute? Muorn rečt, de ledje bel malkat komentieraj muoj pisajne, zatu narvečkat na viem, a im je bel ušieč, al se im
pa zdi, de sn čist mom pihnu. De pa ledje kar berej moje tekste, vidn šele takat,
kadar ga sploh na objaum u Podbliegaških. Prejšn miesc ni bel članka in še tist
dan me j že na šihtu ana učitlca prašala, kok tu, de ta bart ni članka. Poduobn
me j pol prašala še targouka u štacun, pa suosed, pa žena … Tuhtam, de b zdej
zanoleš kešn miesc spustu objava, de b biu spiet deliežn mal pozuornast.
Dons pejma naprej s puštabam G, ke ta zajdn bart niesma miel dost placa, de
b obdielal use.

gmájna

Učas je ta besieda pomenila nieki čist druzga
ked dons (»gozd«). Pride od niemške Gemeinde
u pomienu »opčina«, »skupnast«, »fara« in
metonimičn tut »opčani«, »verniki«. Gotou ste že
slišal za puntarsk usklik »Le vkup, le vkup uboga
gmajna!«. Kok je lohk potemtakn besieda tuok
spremenila pomen, de dons pomien nieki čist druzga? Tokle j tu bel. U srejdn viek sa poznal tri tipe
zemle: dominikalna (pridvorna, obdelvana sam
za feudalnga gospuoda), rustikalna (zakupna, obdelval sa ja kmietje) pa skupna (vaška, opčinska;
ponavad pašnki pa gmajna). Skupna zemla j bla
potemtakn od skupnast (gmajne) in ke sa ledje
pelal krave past na skupne pašnke al pa siekat u
skupne gozdove, sa djal, de greja »u gmajna«.
Douh se j tu natank ločil, za privatne gozdove sa
takat še nucal besiede »lies« pa »guojzd«, kar nam
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dokazujej krajieuna pa domača imiena (Parliesje,
Zalieše, Podlešan, Podguojzdnk) – imiena, ke b
biu zveden von z »gmajne«, u naših krajah ni.
Gdaj sa ledje zgubl opčutk, kej je kej, in kdaj je
besieda »gmajna« zgobila suoj parvotn pomen,
hkrat pa požarla besiede »lies« pa »gozd«, je tešk
poviedat. Narbel varjietn se j tu gotou nariedl
takat, ke j tut feudaln ried šou cogrunt. Par nam se
j tu začiel za cajta Marije Terezije, luošk gospostu
sa Habsburgi podaržaul l. 1803. Žihar rečema, de
j besieda gmajna u donšn pomienu relatiun nova.
Ke sa kolonisti paršl u naše kraje, sa hodil siekat u
»lies« pa lovit sarne u »guojzd«, kedi pa tut pelal
krave past na »gmajna«.

gòsa

»gos«; po Pleteršniku (1895) sma Polanci
gvišn edini, ke te okusn ževauc prauma tok. Še

sam b na biu varjieu, če b na biu tega par dni
nazaj na lastna ušiesa slišu od anga možakarja.

grámpa

»usedlina«, narvečkat ot kofieta. Besieda
dargli na Slovejnsk poznaja u pomienu »tropine«.
Opstaja več toumačejn, ot kuod parhaja. Narbel
varjietna je taljanska linija. Tam u pomienu
»tropine« poznaja besiede gromma pa greppa.
Zarad poduobnast sa slovejnski vinarji obuojnu
gvišn začiel mejšat in ratu j matematičn produkt
gromma + greppa : 2 = grampa. Ke na Polanskn
ni vinogradu pa vinske usedline, j bla besieda parprauna za kešna druga tekočina, rečima kofe.

grápc

»vrabec«; zamejnava med g pa v je tipična za
nariečja, kuodar se g zgovarja ket zvenieč parpuornk. Kar poskuste ankat zgovart »wrapc«,
drušč pa še »ɣrapc«, pa ute vidl, kuok je
bliz. Hišn imie Grapc u Gorejn vas je gvišn
dargačniga izvora, von z besiede »grapa«.

gvìšn

»gotov, siguren«; ta besieda j u slovejnskih
tekstah parsotna že par reformatorju Dalmatinu. Sposuojena je od niemške gewiss z glehn
pomienam. Besieda žou hitar zumiera, ta mladi
ja praktičn na nucaj več.
Martin Oblak, martin.oblak@os-ivantavcar.si

Domača lekarna

Brez zelišč na vrtu ne gre. Vse gospodinje želimo ugoditi okusu postreženih za
domačo mizo, a to nam ne uspe, če na vrtu ne raste primerna količina zelišč,
kot so peteršilj, zelena, majaron, luštrek, pehtran, drobnjak, bazilika, rožmarin,
melisa, meta, materina dušica, timijan in še bi lahko naštevali.
V spominu včasih obudim kuhinjo svoje mame
in ne spomnim se, da bi uporabljala kaj veliko
zelišč. Sicer pa je bilo na jedilniku zelje na različne
načine in kisla repa, kjer se uporablja za izboljšanje
okusa česen in lovor. Moje kuharske pomočnice ne
zanjo kuhati brez bazilike, rožmarina, majarona,
luštreka in predvsem drobnjaka.

Drobnjak

Nisem vedela, da se drobnjak lahko uporablja
na toliko različnih načinov. Za dodatek k zeleni
solati je pravi nadomestek česna, paradižnikovi
solati ga dodamo za okus pa tudi za barvno popestritev, krompirjevi solati ni potrebno dodati čebule,
ker je nekateri ne marajo (po uživanju drobnjaka ni
tako močan zadah), dodamo ga v skuto za namaz,
v mešane solate, za posip po rižoti ali testeninah.
No, zelo okusni so tudi drobnjakova potica in
drobnjakovi štruklji v juhi, katere zna skuhati le
še malo katera gospodinja.

Bazilika

Podobno je tudi z baziliko. Dodajamo jo lahko
vsem jedem. Je enoletna rastlina in ima svetleče
liste, ki so zelo občutljivi na mraz. Ni pomembna
samo v kulinariki, ampak so jo včasih uporabljali
za odganjanje muh, uši in bolh. Biodinamiki jo
nasadijo poleg krompirja in paradižnika, da odganja
škodljivce. V zeliščarskih nasvetih sem prebrala, da

vzbuja tek, pospešuje tvorbo mleka pri doječih materah, znižuje krvni tlak in holesterol, znižuje visoko
temperaturo, poveča prebavo. V kuhinji jo uporabljamo zelo pogosto, pri uporabi pa moramo paziti,
da ohranimo aromo, zato jo dodajamo šele proti
koncu kuhanja. Z njo potresemo paradižnikovo
solato, dodamo jo lahko vsem omakam, k mesu
vseh vrst, za testenine, k siru, naredimo skutni namaz. Baziliko lahko tudi posušimo, jo shranimo v
oljčnem olju ali jo zamrznemo, toda najboljši okus
in aromo ima sveže pobrana z vrta.

Melisa

Ena izmed nepogrešljivih zeli na vrtu je melisa. Pravijo, da je tako zdravilna, da pozdravi
vse. Zgodba pravi, da se je z njo princ John
vsako jutro okrepčal in doživel 108 let. Melisa
je trajnica in zraste v grmiček do enega metra
visoko. Če lističe zmečkamo, oddajajo značilen
vonj po limonah. Zelo hitro se razraste in sproti
jo moramo rezati za čaj. Če liste tremo med seboj
ali pa jih nabiramo na napačen dan, počrnijo, ko
so posušeni. Zeli za čaj nabirajmo na dan cveta.
Čaj pomaga pri nespečnosti, pomirja tesnobo,
lajša prebavne težave, zmanjšuje napenjanje in
želodčne krče, žvečenje pomaga pri neprijetnem
zadahu. Uporabna je tudi pri kuhi in jo dodajamo
k perutnini, divjačinskemu mesu in k ribam. Dodamo jo lahko pri kuhanju želejastih marmelad,

Foto: Jana Rojc

Nepogrešljiva zelišča našega vrta
Šolski zeliščni vrt
melisin sok je prav tako zelo okusen. Z dodatkom
listov odišavimo vino, kis in žganje.

Pehtran

Kar nekaj let sem se mučila z zasajanjem
pehtrana, zato lahko rečem, da ga je težko spraviti
v vrt, ko ti uspe, pa tam ostane in se dokaj hitro
razrašča. V srednjem veku so ga romarji uporabljali proti utrujenosti in so ga polagali v čevlje.
Ker pa ima pehtran tudi antiseptične učinke,
je preprečeval okužbe stopal. Uporaben je pri
neješčnosti, lajša prebavo, učinkuje protivnetno,
rahlo odvaja vodo in odganja gliste, po nekaterih
podatkih je tudi blaga pomirjevalna rastlina in ga
priporočajo pred spanjem, pospeši zaostalo menstruacijo. V kuhinji se uporablja za namaze s skuto
in maslom, dodajajo ga kisu za vlaganje pa tudi k
različnim vrstam pečenega in kuhanega mesa ter k
ribam. V slovenski kuhinji so najbolj priljubljeni
potica, razni štruklji in narastki s pehtranom.
Majaron in luštrek na drobno nasekljamo in
ju dodajamo v vse omake, v golaž in k pečenemu
mesu. Juha brez luštrekovega, peteršiljevega ali
zeleninega posipa nima pravega okusa, a uporabimo le eno vrsto. Še je čas za nasaditev zelišč, če
jih ni v trgovini, pa hitro k sosedi, tam se vedno
kaj dobi.
Jana Rojc

Moji prebliski

Odstopanje od povprečja
Bil je predzadnji dan marca, vreme prelepo,
toplo kot konec aprila, pihala je vlažna južna sapa.
Upokojenci se radi pošalimo na svoj račun, da
gremo na sprehod zjutraj zato, da smo popoldne
prosti. V takih trenutkih je lepo biti upokojenec,
če ni bolečin v križu, v mišicah, v pljučih …, kajti
biti upokojenec ni privilegij, ampak zasluga za
petintrideset ali štirideset delovnih let, večinoma v
slabih ali zahtevnih delovnih pogojih. Res privilegij
je lepo mlado jutro, če ga ima človek možnost
preživeti v porajajoči se pomladi.
Tudi tokrat sem se namenila navkreber, po
uhojeni stezi skozi mešani gozd in ker je bil zrak
čist, sem s seboj vzela fotoaparat. Ženske imamo
menda že od nekdaj bolj kratek pogled in nisem
izjema, zato predvsem opažam malenkosti okrog
sebe. Tudi to, kako postopoma zeleni drevje, kaj
zelenega kuka iz tal, kaj leze po tleh in kaj preletava
zgoraj v vejah. Najbolj je mojo pozornost pritegnil
drozg. Zame je to najljubši, najprijetnejši pevec,
kar jih poznam med pticami pevkami, ki se k nam
vrnejo spomladi. V našem okolju ga opažam v
zadnjem desetletju. Janez Jalen ga v svojih delih
imenuje primorski pevec. Vinski drozg je bratranec
črnega kosa, ki ga prav tako prepoznamo po glasnem jutranjem žvižganju že vse od zgodnje pom-

ladi naprej. Morda postaja klima za
drozga ugodnejša ali se prilagaja
našim razmeram. Vem le, da ko
ga spomladi prvič zaslišim,
prihaja najlepši letni čas!
Tokrat sem ga dolgo tiho
opazovala in poslušala, ko je z
vrha najvišjega drevesa razglašal
in oponašal številne druge ptice in
jih opozarjal, do kje seže njegov rajon.
Potem sem se spotoma ozirala za prvimi zdravilnimi zelišči. Najprej sem si nabrala nekaj lapuha,
pljučnika, trobentic. Tedaj me je nepričakovano
nekaj zmotilo. Obstala sem, dobro prisluhnila: ku,
ku-ku, ku-ku! Res je, predzadnji dan marca sem
slišala peti kukavico! Nagonsko sem potipala v žep.
Oj, nekaj kovancev je bilo v njem, tudi mobilni telefon in fotoaparat. Torej se mi obeta uspešno leto.
Potem sem se spomnila zgodbice, ki sem
jo napisala že pred desetletji in je imela naslov
Kukavičji denar. Opisala sem, kako sem se za
vikend vrnila iz mesta domov k staršem. Pili
smo kavo, babica se je veselila malih vnukov.
V sobotnem popoldnevu sem se sprehodila čez
domače polje, ker so rekli, da so dan pred tem
že slišali peti kukavico. Zato sem s seboj vzela

Piše: Minka M. Likar
Ilustracija: Jerneja Kos

denarnico. Na preorani njivi
sva se srečala z očetom,
ki je z rovnico razbijal
trde grebe. Rekla sem
mu, da nosim v torbici s
seboj denar, ker upam,
da bo zapela kukavica.
Utrujen se je naslonil na
toporišče in rekel: »Če
res nimaš nobenega dela,
bi pa vzela ‘škundro’ in pobirala kamenje po njivi, toliko ga je, mi nimamo
časa, tako bi vsaj kaj koristnega počela!« In letos
sem spet najprej potipala v žepu po denarju,
očitno se iz preteklosti nisem naučila ničesar!
Oče mi je včasih pripovedoval, da se kukavica
oglasi okrog desetega aprila, čeprav se k nam vrne
že več dni pred tem. Pripovedoval je tudi o tem,
kar je bral v glasilu Lovec (približno štiri, pet desetletij nazaj), da so na Madžarskem klopi okuženi
z neko zelo nevarno boleznijo. Takrat smo mislili,
da je to tako daleč, da nismo ogroženi. Letos sem
si prvega klopa izpulila iz zapestja že v začetku
marca! Na mojo srečo ugotavljam, da ta ni bil
okužen, kar še ne morem zatrditi za vse tiste, ki so
me našli kasneje in ki me letos še ogrožajo.
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Klub študentov Poljanske doline v letošnjem letu obeležuje 40-letnico
delovanja. Ob tem se bo 28. maja pred OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
zvrstilo več dogodkov. Ob 12. uri se bodo začela tekmovanja turnirskega
tipa. Tako se bo igrala odbojka, prijavnina za štiričlansko ekipo znaša 20
evrov, mali nogomet, prijavnina 25 evrov za petčlansko ekipo, floorball,
prijavnina 20 evrov za štiričlansko ekipo, in košarka, prijavnina znaša 15
evrov za tričlansko ekipo.
Športnemu delu dneva bo sledil glasbeni zaključek s skupinama Red
Pillow in Štedientje. Ob 20.45 uri si bodo lahko zbrani na velikem platnu
ogledali nogometni finale lige prvakov med ekipama Manchester United in
Barcelona. Poskrbljeno bo tudi za lačne in žejne. Prijave ekip so možne pri
Janu Možini na elektronski naslov mozina.jan@gmail.com do 23. maja.
L. R.

Športne urice

Otroci dobili medalje
Foto: Božena Pisk

Športno in glasbeno ob 40-letnici KŠPD

Čebelarski pohod
Čebelarsko društvo Blegoš vabi na 8. čebelarski pohod, ki bo 6. junija, s štartom ob 9. uri pri Jakuc v Srednji vasi. Pohodniki bodo šli skozi
Vinharje, Bačne, Gorenjo in Dolenjo Dobravo ter Žabjo vas in nazaj na
izhodišče, v Srednjo vas. Tam bo zaključek ob prijetnem druženju. Pohod
se sofinancira iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja –
Evropa investira v podeželje, nacionalnih sredstev, sredstev Leader ter
sredstev občine Gorenja vas - Poljane. »Naj medi pod Blegošem!« kličejo
čebelarji izpod Blegoša.
L. R.

Nogometno-hokejski žur
ŠD Gamsi Laze vabi 18. junija na nogometno-hokejski žur na igrišče
Laze. Prireditev se bo pričela ob 15. uri s turnirjem mlajših dečkov v
nogometu. Nadaljevala se bo z nogometno tekmo med HK Akroni Jesenice in HK Tilia Olimpija, sledila pa bo prijateljska tekma med člani ŠD Gamsi
Laze, Olimpijo in Akronijem. Dogajanje bo popestreno z nastopom plesne
skupine Step, srečelovom in zabavo. Po 20. uri bo na vrsti Mednarodni
turnir v nogometu in balinanju.
L. R.

Pohod po Rupnikovi liniji
Ob 20-letnici državnosti OO SDS Gorenja vas - Poljane vabi občane, da
se jim pridružijo 18. junija na organiziranem pohodu po Rupnikovi liniji in
pri ogledu bunkerja na Hrastovem griču. Zbirno mesto bo pred občinsko
stavbo v Gorenji vasi ob 9. uri. Več informacij je na voljo pri vodnici pohoda
Mariji Guzelj na telefonski številki 040/756-967.
L. R.

Pokal polanskih puklov
Julija se bo začel Pokal polanskih puklov, ki je novost na področju
športnega udejstvovanja v občini. Gre za skupen pokal kolesarskih vzponov
na Stari vrh, Javorč, Pasjo ravan in Blegoš, ki jih sicer posamezno organizirajo ŠD Poljane, ŠD Sv. Urban, ŠD Špik in ŠDMH. Vsaka prireditev bo
še vedno samostojna, prav tako dirka, le na koncu vseh štirih dirk se bodo
seštele točke in nagradile tiste, ki bodo imeli največ točk. Skupen pokal bo
nadgradnja obstoječih dirk in namenjen promociji kolesarstva in turizma v
dolini. Več o pokalu pa v prihodnji številki Podblegaških novic.
L. R.

Babica Jerca in Dedek Jaka vabita medse
Razvojna agencija Sora vabi vse izdelovalce in pridelovalce kakovostnih
pekovskih, sadnih, mlečnih, mesnih izdelkov ter izdelkov domače in umetnostne obrti, ki še izdelujejo na tradicionalen način in so narejeni iz surovine
iz lokalnega okolja, da se vključijo v blagovno znamko Babica Jerca in Dedek
Jaka. S tem si bodo zagotovili lažji nastop na trgu, boljšo prepoznavnost ter
učinkovitejšo promocijo in trženje svojih izdelkov. Koristili pa bodo lahko tudi
svetovanja in izobraževanja. Več informacij o javnem povabilu za dodelitev
pravice do uporabe blagovne znamke, ki je odprt do 20. maja 2011, je objavljenih na spletni strani www.ra-sora.si, http://babicadedek.ra-sora.si. Vsi
zainteresirani lahko tudi pokličejo na telefonsko številko 04/50-60-222 ali se
oglasijo osebno na Razvojni agenciji Sora (Spodnji trg 2, Škofja Loka).
T. D.
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Tudi v letošnjem letu so pod okriljem Športnega društva Blegoš v
Gorenji vasi potekale Športne urice za predšolske otroke od 2. do 4. leta
starosti. Otroci so na športne urice prihajali skupaj s svojimi starši, ki so
se prav tako vključili v različne igre ter skrbeli za varnost svojih otrok
na poligonu oziroma postajah.
Družili smo se ob četrtkih v veliki telovadnici OŠ Ivana Tavčarja.
Ko pa se je zunaj otoplilo in je sijalo sonce, smo druženje prestavili na
zunanje košarkarsko igrišče pred šolo. Igrali smo se različne igrice, kot
so Črni mož, Repki, Stop! Kaj je to?, Lisička, kaj rada ješ? ipd. Vsaka
vadbena ura je vsebovala tudi vadbo na poligonu ali postajah, kjer so
se otroci urili v različnih motoričnih sposobnostih, kot so koordinacija,
ravnotežje, moč, gibljivost, hitrost in natančnost. Po koncu vsake vadbene
ure smo se umirili – največkrat z masažo z rokami, z žogo ali umirjenimi
igricami, kot so Žabe in Štorklja, Nezemljani ali s hojo po čutni poti.
Konec aprila smo se srečali zadnjič. Najprej smo odšli na kratek
sprehod do Mihevka, kjer smo se igrali igrice. Na koncu pa so vsi športni
navdušenci prejeli tudi majčke in medalje. Otroci so polni vtisov, dobre
volje in ponosni na svojo medaljo odkorakali domov.
Branka Pavkovič

Kam maja in junija?

• 21.–28. maj: Teden obrti in podjetništva na Loškem. Organizirata
RAS in OOZ Škofja Loka.
• 26. maj: Pohod na Veliko Kozje. Odhod izpred avtobusne postaje
v Gorenji vasi. Informacije in prijave pri Pavletu Čadežu na telefonski
številki 04/51-07-720 ali 041/528-394. Organizira upokojenska sekcija
PD Gorenja vas.
• 28. maj: Košarkarski turnir Lipan. Organizira ŠDMH.
• 29. maj: Tradicionalni pohod na Slajko ob dnevu šmarnic. Organizira TD Slajka Hotavlje.
• 29. maj od 9. ure dalje: Kosilo in druženje s kulturnim programom za
starejše od 75 let v dvorani Gorenja vas. Organizira KORK Gorenja vas.
• 30. maj–5. junij: 9. teden podeželja na Loškem. Organizira RAS.
• 1. junij ob 15. uri: Pohod po Rupnikovi liniji in spust v utrdbo Hrastov grič. Zbirališče na eko kmetiji Peternelj v Žirovskem Vrhu. Informacije
in prijave na telefonski številki 04/51-70-600. Organizira RAS.
• 11. junij od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov
na vaškem trgu v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 19. junij: Pohod na Črno prst s Soriške planine. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji vasi. Informacije in prijave pri Matjažu Mraku
na telefonski številki 031/891-762. Organizira PD Gorenja vas.

Aktivnosti

Zaplesali smo skupaj
V aprilu smo se
učenke in otroci iz vrtca
spet družili. Tokrat so
nam učenke, ki so se vse
šolsko leto prizadevno
učile plesati pod vodstvom mentorice Petre
Slabe, predstavile plesa
Mehurčki in Strašilo.
Plesni delavnici so se
pridružili otroci vseh
skupin vrtca (razen
najmlajših): najprej so
se plesov učili otroci iz mlajših skupin, nato še iz starejših, pridružili pa
so se tudi otroci iz vile Čira čara.
Najprej so učenke v posameznih skupinah predstavile ples, pri čemer so
jih otroci z zanimanjem opazovali, potem pa so se jim pri plesu navdušeno
pridružili. Tako mlajši kot starejši otroci so oba plesa hitro usvojili in ju
skupaj s svojimi »učiteljicami iz šole« želeli še kar naprej plesati in plesati.
Pri tem pa se je bilo tako zabavno igrati še z mehurčki.
Še posebno doživetje je bilo, ko smo se zbrali v avli, kjer smo ples, ki
smo se ga naučili, tudi skupaj zaplesali in ga predstavili ostalim.
Vsi smo bili navdušeni in se takih srečanj veselimo tudi v prihodnje!
Alenka Cegnar

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Aljaž Eržen
prvi na državnem tekmovanju iz fizike

Internet je lahko okno v svet in medij, ki v novejšem času na različne načine
povezuje ljudi, tudi učence, ki so na predavanju izvedeli marsikaj koristnega o
varni rabi interneta, v upanju, da bodo to tudi usvojili.
Na šolskem tekmovanju iz znanja kemije za Preglova priznanja je tekmovalo po 23 učencev iz 8. in 9. razreda, zlato priznanje je osvojil Aljaž Eržen.
Prav tako je na državnem tekmovanju iz znanja fizike osvojil 1. mesto, kar je
edinstven uspeh.
Na OŠ Loka Mesto je potekala medobčinska pevska revija. Otroški in mladinski pevski zbor sta se zelo dobro predstavila s svojim nastopom. Dramski
krožek matične šole je večkrat navdušil s predstavo o Kekcu. Janez Škof je
bralcem na prireditvi podelil bralne značke.
Učenka Beti Debeljak s PŠ Sovodenj je bila med 25 likovnimi nagrajenci
Juniorjevega natečaja na temo gozdov. Na Zavodu za gozdove Slovenije se
je udeležila odprtja razstave in podelitve nagrad, ob navzočnosti ministra za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana.
Razvojna agencija Sora je v sodelovanju z našo občino in občino Škofja
Loka začela izvajati projekt z naslovom Male komunalne čistilne naprave in
organizirala tudi aktivnosti za osnovnošolsko mladino na podružničnih šolah,
tudi v Lučinah in na Sovodnju. Učenci so pod mentorstvom učitelja in članov
strokovne ekipe izvedli poskus oz. delavnico na temo varovanja voda. Rezultate
poskusa učenci dnevno opazujejo ter skrbijo za rastline in vodo.
Na nagradnem natečaju TV Slovenija in JAPTI z naslovom Podjetniki, mi
smo face je med osnovnošolskimi skupinami sodelovala tudi Lučka Debelak,
učenka 5. razreda. Spot z naslovom Vidimo se se je izmed 72 uvrstil med pet
polfinalistov.
Milka Burnik

Iz OŠ Poljane

Gostili smo najboljše matematike in zbrali 21 ton papirja
Muhasti april ni bil na področju poljanskega šolstva prav nič muhast, temveč še
kako aktiven. Dnevi dejavnosti, tekmovanja iz znanja, državno matematično tekmovanje, ustvarjalna delavnica so le drobci pestrega aprilskega dogajanja.
Začetek meseca je bil v znamenju raziskovalnih nalog. Mladi raziskovalci so se v
sklopu projekta Mladi raziskovalci za razvoj
Poljanske doline na regijskem srečanju v Kranju
predstavili s šestimi nalogami in pridobili
dragocene izkušnje na področju raziskovanja
ter predstavljanja svojega dela.
Učenci vseh triad so bili aktivni na dnevih
dejavnosti. Šestošolci so obiskali Narodno galerijo ter Volčji potok, osmošolci pa Plečnikovo
Ljubljano ter Dovžanovo sotesko, kjer so
spoznavali osnovne geografske in geološke
značilnosti dela slovenske zemlje. Na prvi aprilski torek so na plesnem dnevu pod vodstvom
plesnih učiteljev Teje, Alje in Primoža zaplesali
učenci prvih treh razredov.
Mlajši učenci so se preizkusili v kvizu
National Geographic Junior Bistroum, Cici
veseli šoli in v pravi Veseli šoli. Na državno
tekmovanje, ki je potekalo na OŠ Cvetka
Golarja so se pod mentorstvom Majde Bernik
in Simone Kovačič uvrstili: Aljaž Rakovec,
Barbara Železnik, Urban Derlink, Tina Dolenc,
Manca Kos, Žan Pelipenko, Lea Potočnik in
Luka Jeraša.
OŠ Poljane je bila 16. marca v posebni
vlogi – spet se je izkazala kot gostiteljica tokrat
že 47. državnega tekmovanja iz matematike.
Najboljši matematiki spodnje Gorenjske so
se po nagovoru in spodbudah župana Milana
Čadeža, ravnateljice Metke Debeljak ter po
prijetnem kulturnem programu potegovali
za Vegova odličja. Lucija Bogataj, ki je na

regijskem tekmovanju dosegla vse točke, se je
tudi tokrat briljantno odrezala in tako dosegla
žlahtno zlato Vegovo priznanje.
Ker je letošnje leto poimenovano tudi kot
leto prostovoljstva, smo na natečaj »Prostovoljstvo« Evrope v šoli z naše šole poslali
zajeten kupček likovnih in literarnih del. Na
nacionalni nivo so se uvrstili Marcel Šubic,
Maja Ržen, Žan Potočnik, Žan Pelipenko,
Renata Dolenc in Marija Možina.
Prav poseben pa je bil velikonočni teden. Ne
le zaradi praznika, temveč tudi zaradi tradicionalne akcije zbiranja odpadnega papirja. Papir
so zbirali tako malčki Vrtca Agata in obeh enot
(Vila Čira Čara ter Javorje) kot učenci matične
in podružnične šole. Skupaj so zbrali kar
21,1 tono odpadnega papirja. Kot je povedal
Edi Bajt, vodja akcije, so za papir dobili zelo
dobrega ponudnika, zbrana sredstva pa bodo
namenjena v šolski sklad.
Velikonočni teden je na podružnični šoli
v Javorjah popestrila ustvarjalna velikonočna
delavnica. Malčki in učenci so skupaj s starši
ustvarjali v štirih delovnih kotičkih. Izdelali so
lična cvetoča drevesa, velikonočne voščilnice,
račke in pirhe ter se posladkali z velikonočnimi
jajčki. Delavnica je potekala pod vodstvom javorskih vzgojiteljic ter učiteljic. Pokroviteljica
delavnice je bila KS Javorje.
Učenci in učenke, ki obiskujejo pevski zbor
pod vodstvom Matjaža Slabeta so nastopili na
pevski reviji, ki jo je gostila OŠ Škofja Loka
– Mesto in jo je organiziral Javni sklad RS za

Učenci so izdelali malo rastlinsko čistilno
napravo.
kulturne dejavnosti, območna izpostava Škofja
Loka. Nastopi so potekali pod budnim spremljanjem Maje Cilenšek, ki je pohvalila večglasno
petje, ki je na našem območju tako kakovostno
zastopano. Naše pevce je na klavirju spremljal
Marjan Peternel.
Pa še nekaj na temo EKO. OŠ Poljane je Dan
Zemlje preimenovala kar v Eko-Unesco urice.
Bojana Živkovič in Teja Podgrajšek sta skupaj
z učitelji ter zunanjimi sodelavci zasnovali
različne delavnice, ki so ponujale zanimive
naloge vsem učencem šole. Učenci so s tem
krepili svoja močna področja in ekološko zavest. PŠ Javorje pa je imela možnost sodelovati
v projektu pod okriljem Razvojne agencije Sora
ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželje, z
naslovom Male biološke čistilne naprave. 23
učencev PŠ je z biologom Sergejem Vrhovcem
izdelalo malo rastlinsko čistilno napravo. Njeno
delovanje bodo v času do konca šolskega leta
pozorno nadzorovali in opazovali.
Mateja Tušek
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Igriva košarka

Košarko igrali tudi najmlajši

Hotaveljski izziv

V teku so se pomerili tudi najmlajši

Igriva košarka
je projekt KZS, katerega namen je,
da otroci različnih
stopenj znanja in sposobnosti uživajo ter
se zabavajo ob igri
košarke. Pobudnik
omenjene prireditve
je bil Jaka Trček,
Najmlajši košarkarski navdušenci
sicer trener članske
ekipe KK Gorenja vas. Na pomoč so mu priskočili Marinka Vidovič,
Lovro Demšar in ravnatelj Izidor Selak. Pri izvedbi same prireditve pa
je pomagal Blaž Bergant, zaposlen na KZS kot trener inštruktor.
Kot že samo ime pove, gre pri Igrivi košarki za to, da se igra odraslih
prilagodi potrebam in značilnostim otrok. Tako je načelo igre preprosto: otroci naj igrajo košarko, ki ustreza stopnji njihovega telesnega in
duševnega razvoja. Običajno se košarka igra z veliko in težko žogo ter
na koše, ki so za večino otrok previsoki. Pri Igrivi košarki pa se uporablja
manjša in lažja žoga ter nižji koši. Košarka ima številna tehnična pravila,
v Igrivi košarki pa je njihovo število kar najbolj okrnjeno.
Na tem dogodku so sodelovali otroci iz Vrtca Zala ter enote Dobrava,
na svoj račun pa so prišli tudi prvo- in drugošolčki. Več kot 200 mladim
nadebudnežem so osnove košarke pokazali trenerji in igralci KK Gorenja
vas, Vesna Šinkovec, Jaka Trček, Urban Trček in David Pintar.
Za zabavo sta poskrbeli maskoti Igrive košarke Žogi in Žogica Koško,
ki predstavljata košarkarja, na prireditvi pa sta poskrbeli za animacijo
in zabavo otrok.
Lidija Razložnik

Dolžine prog
so bile prilagojene
različnim kategorijam.
Otroci, rojeni od leta
1995 dalje so se med
sabo pomerili za medalje, za vse ostale pa je
bil tek rekreativnega
značaja. V kategoriji
cicibani, kjer je bila
proga dolga 160 m, so
prva tri mesta osvojile
Veronika Klemenčič
(2005), Doroteja Peternelj (2007) in Lucija Peternelj (2006). Najmlajši udeleženci Teka generacij
Lara Istenič (2003), Agata Lampreht (2001) in Marija Klemenčič (2001)
so si pritekle prva tri mesta v kategoriji deklice A na 640 m dolgi progi.
Prav tako v kategoriji A so med dečki na stopničkah stali Luka Oblak
(2002), Rok Bojanič (2000) in Blaž Alič (2000). Na 800 m so si med
deklicami prva tri mesta pritekle Aleša Istenič (1997), Marijana Jezeršek
(1999) in Eva Peternelj (1997), med dečki pa Jernej Jezeršek (1996),
Aljaž Mravlja (1997) in Aljaž Lampreht (1999). Teka generacij se je
udeležilo 65 tekmovalcev v vseh kategorijah. Po končani prireditvi so
bile izžrebane še praktične nagrade.

Konec avgusta bo na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi že tradicionalni športni tabor,
ki ga organizira ŠD Blegoš. Namenjen je zgolj otrokom višje stopnje. Od marca dalje
pa poteka Košarkarska šola za najmlajše, ki jo obiskuje 60 otrok od 1. do 5. razreda.
Vpis v Košarkarsko šolo je še možen, in sicer v času treningov. Dodatne informacije
so na voljo pri Jaki Trčku na telefonski številki 051/356-566.

Foto meseca

Objavljamo dve fotografiji, ki sta
nastali v aprilu in sta med drugimi
prispeli na naš naslov podblegaske.
novice@gmail.com. Julija Koprivec je
poslala čebulne pirhe, ki jih je položila
v venček iz regratovih cvetov. Ideja, ki
se jo gotovo splača zapomniti, res pa je,
da je velika noč redko tako pozno in bo treba izbrati kakšen drug cvet.
Izbrali smo še fotografijo, ki jo je poslal Milan Bogataj iz DPK Kladje
za prispevek o čistilni akciji v njihovem kraju. Verjamemo, da bodo
mimoidoči dvakrat premislili, če ne bi namesto na tla odpadka odvrgli
v takšen smeječi se smetnjak.
Fotografije iz meseca maja s kratkimi opisi pričakujemo do 4. junija
M. B.
na prej omenjeni naslov.
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Foto iz arhiva ŠDMH

Letošnji Hotaveljski izziv je bil namenjen prav vsem, od
najmlajših pa do tistih najstarejših. Poimenovali so ga Tek
generacij, proge pa so bile speljane po makadamskih poteh
in travnikih okrog Slajke.

Foto: Denis Bozovičar

Košarkarski klub Gorenja vas je v sodelovanju s Košarkarsko
zvezo Slovenije (KZS) in Vrtcem Zala organiziral prireditev,
ki so jo poimenovani Igriva košarka. Namenjena je bila
deklicam in dečkom od 4. do 9. leta starosti.

Lidija Razložnik

