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Kanalizacija Javorje

Iz županovega
dnevnika

Za bolj čisto okolje in varnejšo pot

• 1. julij: Ogled
Podružnične šole Lučine
zaradi načrtovanih rekon
strukcijskih del na strehi,
fasadi in zunanji ureditvi.
Tudi na prazniku rudar
jev v Todražu. Zvečer
na svečani akademiji na
Hotavljah ob 60-letnici PGD Hotavlje.
• 2. julij: Na meddruštvenem srečanju upo
kojencev Poljanske doline, Sovodnja, Žirov, Cerk
nega in Idrije na Starem vrhu. Na revijalni tekmi
vzhod : zahod med direktorji v občinskem merilu.
• 6. julij: Sestanek na ARSO zaradi naravo
varstvenega soglasja za gradnjo enostavnega
objekta v dolini Kopačnice ob vrtini tople vode.
Tudi na sestanku na DRSC zaradi projektov cest
v občini, kjer gre vse po načrtu.
• 7. julij: Podpis pogodbe za izgradnjo vodo
voda Podvrh–Zapreval med podjetjem Energo
plan in Občino Gorenja vas - Poljane.
• 12. julij: Podpis kupoprodajne pogodbe
na osnovi predpogodbe za zemljišče v obrtni
coni Dobje med Občino Gorenja vas - Poljane
in podjetjem Polycom.
• 16. julij: Udeležba na kolesarski dirki
na Stari vrh, prvi za Pokal polanskih puklov.
Tudi na prevzemu novega gasilskega avto
mobila na Trebiji.
• 17. julij: Na čipkarskih dnevih v Železni
kih, na praznovanju Janezov v Novi Oselici.
• 7. avgust: Udeležba na kolesarski dirki na
Pasjo Ravan, drugi za Pokal polanskih puklov.
• 9. avgust: Sestanek na temo OPPN Gore
nja vas glede prispelih pripomb občanov.
• 13. avgust: Ogled gorskohitrostne dirke
GHD Lučine.
• 14. avgust: Na otvoritvi štirne na Hotav
ljah ob praznovanju svetega Lovrenca.
• 17. avgust: Na ocenjevanju kranjskih klobas v
Hiši kulinarike Jezeršek v Sori pri Medvodah.
• 20. avgust: Udeležba na kolesarski dirki
na Javorč, tretji v Pokalu polanskih puklov.
• 23. avgust: Sestanek na temo Kolesarskega
kroga naše občine. S predstavniki turističnih in
športnih društev so sklenili, da se trasa letos
označi, izid biltena in slavnostna otvoritev pa bo
naslednje leto ob začetku kolesarske sezone.
Izbor: T. D.

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla
sredi oktobra. Vaše prispevke pričakujemo do 30.
septembra 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!

K čistejšemu okolju in večji varnosti občanov bo prispevala ureditev kanalizacijskega sistema Javorje ter rekonstrukcija lokalne ceste Poljane–Javorje na
odseku Javorje–Murave, kjer bodo uredili tudi javno razsvetljavo in pločnik.
Med območja, ki ustrezajo merilom za
izgradnjo kanalizacijskega sistema, sodi tudi
širše območje Javorij. Investicija v ureditev
odvajanja in čiščenja komunalnih voda bo
obsegala izgradnjo dveh zaključenih kanalizacij
skih omrežij (sistem Četena Ravan in sistem
Murave–Javorje–Dolenčice) v skupni dolžini
4.539 metrov, ki se bosta zaključili z dvema
malima mehansko biološkima čistilnima napra
vama Četena Ravan z zmogljivostjo 89 PE in
Dolenčice z zmogljivostjo 105 PE. Z gradnjo se
ureja odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda za okrog 294 prebivalcev, podružnično os
novno šolo Javorje ter turistične in druge objekte
na predmetnem območju gradnje. Župan Milan
Čadež pa je konec avgusta tudi že podpisal
gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem, to je
s podjetjem Topos Hotavlje.

Poleg izgradnje kanalizacije bodo rekonstru
irali tudi lokalno cesto Poljane–Javorje na odseku
Javorje–Murave v dolžini približno 1000 metrov.
Na tem delu bodo uredili še javno razsvetljavo,
odvajanje padavinskih voda in oporni zid ter
pločnik. Vrednost omenjenih del je ocenjena na
dobrih 600.000 evrov, ki jih bo občina prispevala
iz lastnih sredstev. Za izgradnjo kanalizacijskega
sistema pa so pridobili sredstva iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESSR) v višini 1,10
milijona evrov, 523.825 evrov bodo pokrili s
sredstvi iz državnega proračuna, okrog 356.000
evrov pa bo prispevala občina.
Z deli bodo začeli konec avgusta in zaključili
julija 2012. Zaradi del bo oviran tudi promet, o
čemer bodo občani obveščeni po pošti in preko
Radia Sora.
Tadeja Šubic

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja,
predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če bi
z njim želeli govoriti na občini, se prej najavite
pri tajnici, na telefonsko številko 04/51-83100 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.

Ko vem, kaj jem
Na škofjeloškem območju že poteka nov
evropski Leader projekt Mreža kotičkov, katerega
partnerja sta KGZ Škofja Loka in Klavnica Škofja
Loka. V okviru omenjenega projekta bo KGZ
Škofja Loka v sredo, 21. septembra, ob 12. uri v
špecerijski trgovini v Poljanah slovesno odprla
nov kotiček Ko vem, kaj jem. V kotičku bo na
voljo hrana višje kakovosti z lokalnih kmetij, ki
so za svoje izdelke prejele določene certifikate
kakovosti (Babica Jerca & Dedek Jaka, Slovenski
med, EKO ali priznanje s Ptuja).
Na voljo bodo domači pekovski izdelki (kruh
iz krušne peči, piškoti, pecivo, mlinci in rezanci),
domača jajca, izdelki iz sadja (žgane pijače,
marmelade, sokovi, suho sadje), mesni izdelki
iz Loške klavnice in drugih lokalnih ponudnikov
(suhe salame, klobase, zaseka itd.), mlečni
izdelki iz Loške mlekarne in drugih lokalnih
proizvajalcev (siri, skuta, mleko itd.), kislo zelje,

repa in kumarice, medeni izdelki, domači zeliščni
izdelki ter unikatna ročno izdelana darila.
Več informacij o odprtju kotička in o samem
projektu Mreža kotičkov lahko najdete na
vanja@kgz-skloka.si ali pokličite na 040 466
056 (Vanja Frlic).
Vanja Frlic
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Intervju: Tomaž Pintar, podžupan

Moj urnik je precej natrpan, ampak gre
Kako bi se predstavili občanom, ki vas še
ne poznajo?
Prihajam iz Gorenjih Brd, po poklicu sem
mizar, samostojni podjetnik, z lokalno politiko pa
se ukvarjam že kar nekaj časa. Štiri mandate sem
bi aktiven v KS Poljane. Zadnji mandat kot pred
sednik, prej kot svetnik sveta KS. Že nekje od 25.
leta me je navduševalo to, da lahko naredim nekaj
za dobrobit kraja in krajanov. Kar nekaj cest smo
asfaltirali v času mojega delovanja v KS, ukvarjali
smo se s takšnimi in drugačnimi problemi in tako
sem pridobival potrebne izkušnje. Potem sem
sprejel kandidaturo za občinskega svetnika, saj je
to predstavljalo še večji izziv kot vodenje KS. Nato
je prišla še ponudba za mesto podžupana. Odločitev
sem dobro pretehtal, pri tem so me podprli tudi
domači in tako sem postal podžupan. Moj urnik je
precej natrpan, ampak gre.

tivnosti pa lahko bistveno popravijo družinske
prihodke.
Kakšne pa so vaše ambicije, želje? Imate v
prihodnosti cilj postati župan?
Že imenovanje za podžupana me je presenetilo,
a sem zaradi svojih dolgoletnih izkušenj v lokalni
politiki ponudbo sprejel. Nisem pa razmišljal o tem,
da bi kandidiral za župana. Vse je odvisno tudi od
tega, kako bomo zaključili ta mandat, in seveda od
občanov, ki so me sicer, kot vidim, dobro sprejeli.
Bi za konec radi občanom kaj sporočili?
Med občani pogosto zasledim mnenje, da se na
občini nič ne dela, da občanom le nalagamo nove
dajatve in obremenitve. To ne drži, saj se na občini
dela – na nekaterih področjih malo bolj, drugje malo

manj, vendar se tru
dimo za dobrobit
naših občanov. Zato
jih tudi pozivamo, da
nam sporočijo svoje
probleme, seveda
tiste, ki so rešljivi na
občini, ne kakšnih
medsosedskih raz
prtij. Trudimo se,
vendar država ve
likokrat prelaga iz
vajanje določenih
ukrepov na občino,
ki potem izpade kot
tista, ki občanom nalaga nove obremenitve. Večina
teh ukrepov je zakonsko določenih, občine jih
morajo le uvesti in prej, ko se občani s tem spri
jaznimo, bolje bo.
Tina Dolenc
Foto: Tina Dolenc

Tomaž Pintar podžupansko funkcijo opravlja neprofesionalno že celo letošnje leto. Vide
vamo ga kot govornika na občinskih prireditvah, župana nadomešča na uradnih urah,
kadar je ta zadržan, vodi projekte, pa vendar ga podrobneje poznajo le redki občani.

Kakšne so vaše zadolžitve na Občini?
Sem predsednik odbora za prostorsko planiranje
in varstvo okolja. Na področju obnovljivih virov
energije si trenutno prizadevam, da bi našli soglasje
med podjetjem Bioenergetika Todraž in obrtniki v
obrtni coni Todraž. Obstajajo določena nasproto
vanja in želim si, da bi do začetka kurilne sezone us
peli najti skupen jezik. Poleg tega sodelujem tudi pri
aktivnostih za ureditev centra Poljan. Zadal sem si
tudi nalogo, da do sprejetja proračuna za prihodnje
leto pripravim predlog za obnovo cest v hribovitih
predelih občine. Investicijskega denarja je za naše
ceste že tako premalo, opažam pa, da se pojavljajo
velike poškodbe na že asfaltiranih cestah, ki so zato
več kot potrebne obnove. Proračunska postavka za
vzdrževanje cest je premajhna in to bomo morali
spremeniti, da se bodo ceste lahko sproti obnavljale,
saj sicer na njih nastane še večja škoda.
Kako vas lahko občani kontaktirajo, kje ste
dosegljivi?
Kadar je župan zadržan, ga nadomeščam
na uradnih urah. Sicer pa me lahko vsak občan
pokliče na mobilni telefon 041 566 303 in se
tako dogovorimo vse potrebno, lahko tudi za
sestanek na občini.
Na katerih področjih vidite možnosti za razvoj občine, kaj bi še lahko bolje izkoristili?
Veliko neizkoriščenih možnosti vidim na
področju turizma, ki se sicer v zadnjem času
razvija. Za večje projekte bo potrebno še pri
dobiti vlagatelje, kot na primer za izgradnjo
toplic v Kopačnici. Veliko potenciala imamo
še na področju obrti. Obrtniki v naši občini so
uspešni, znani po kakovostnem delu, vidim pa,
da bi lahko Občina pripomogla k njihovi še večji
prepoznavnosti tudi s pomočjo pri promocijah
na raznih sejmih. Ustvarjali bi nova delovna
mesta, tako da bi se čim manj občanov vozilo
na delo v druge občine. Podpirati moramo tudi
dodatne dejavnosti na kmetijah, saj vidimo,
da se to v zadnjih letih izkazuje kot vedno
bolj donosno početje, medtem ko so razmere
v kmetijstvu na žalost slabše. Te dodatne ak
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Umirjanje prometa

Občina zaenkrat
ne načrtuje nakupa radarja
V poletnih mesecih so javnost razburile položnice, ki so jih zaradi prehitre vožnje
pošiljala občinska redarstva z nekajmesečno zamudo. Od sosednjih občin je tak
radar kupil edino medobčinski inšpektorat za potrebe občin Horjul, Dobrova –
Polhov Gradec, Vrhnika, Brezovica in Log – Dragomer.
V občini Gorenja vas - Poljane zaenkrat ne
predvidevajo nakupa tovrstnega samodejnega me
rilnika hitrosti, niti ta ni predviden v okviru skupne
občinske uprave občin Žiri, Gorenja vas - Poljane,
Škofja Loka in Železniki, so sporočili z Občine.
Ker se kar nekaj občanov vozi v službo
skozi omenjene občine, smo se o nakupu radarja
pogovarjali z vodjo medobčinskega inšpektorata
sedmih barjanskih in zalednih občin Deanom
Stepančičem. Kot je povedal, je k nakupu me
rilnika hitrosti pristopilo pet občin od sicer sedmih
združenih v inšpektoratu, ki so naročilo oddale
skupaj z Mestno občino Ljubljana decembra 2009.
Za merilnik hitrosti, prenosni računalnik, potreben
računalniški program, tiskalnik in rabljen osebni
avtomobil so odšteli približno 50.000 evrov. Merit
ve so začeli izvajati februarja 2010 in se v začetku
soočali s precejšnjimi težavami pri pridobivanju
potrebnih podatkov za izdajo položnic. Nekaj
mesecev kasneje so uredili internetno povezavo
in dostop do vseh potrebnih registrov, tako da zdaj
po besedah Stepančiča plačilne naloge natisnejo

še isti dan, kot je bil storjen prekršek, prekrškar
pa ga torej dobi v nekaj dneh. »Stremimo k temu,
da se kršitelje čim prej oglobi, saj je le tako lahko
kazen vzgojna. Pošiljanje položnic za nekaj mese
cev nazaj, ko se posameznik prekrška sploh ne
spomni več, nima nobenega učinka na povečanje
prometne varnosti,« je dejal Stepančič. Dodal je
še, da opaža umirjanje prometa na lokacijah, kjer
se njihov rdeči clio z vgrajenim samodejnim me
rilnikom hitrosti večkrat pojavlja, kar jim potrjuje
tudi policija. Sredstva, pridobljena s plačilom
položnic, se stekajo v blagajno občine, kjer je bil
prekršek storjen. O tem, koliko sredstev se nateče
v občinsko blagajno na račun prehitrih voznikov,
pa sogovornik ni vedel povedati, a je poudaril, da
to tudi ni njihov cilj, ampak umirjanje prometa.
Upoštevanje omejitev hitrosti in pazljivost na cesti
je potrebna skozi celo leto, še posebej pa v prvih jesen
skih mesecih. Učenci so namreč zopet zasedli šolske
klopi in med njimi je kar 18.300 prvošolčkov, za
zmerno vožnjo pa vam bo hvaležna tudi denarnica.

Povej naglas in prispevaj
k zmanjšanju nesreč
Na celotnem območju državnih cest v upravljanju Direkcije RS za ceste (DRSC) je sku
pno postavljenih 1448 prometnih znakov in
odstranjenih 1018. DRSC je v letošnjem letu
pričela s projektom “očiščenja” neustrezne
prometne signalizacije zaradi uveljavitve
novih določb Zakona o cestah. Prometno
signalizacijo tvorijo prometni znaki, turistično
obvestilna signalizacija, dopolnilne table,
označbe na cesti ter vsa druga sredstva in
naprave, s pomočjo katerih se vodi promet
in zagotavlja varno odvijanje prometa. Z
namenom, da bi tudi na občinskih cestah
izboljšali prometno signalizacijo in s tem
zmanjšali število nesreč s smrtnim izidom,
so na spletni strani Agencije za varnost prometa izdelali podstran POVEJTE NAGLAS. Ta
omogoča, da občani v posameznih občinah
posredujejo predloge, kje v občini je po
njihovem mnenju prometna signalizacija
neustrezn a oziroma pomanjkljiva. Lahko
bodo tudi poslali ustrezne fotografije in tako
pomagali popraviti kritične točke. Predloge
bodo nemudoma poslali županom, občinskim
svetnikom ali državnim organom, da skupaj z
DRSC odpravijo morebitne nepravilnosti ali
pomanjkljivosti.
L. R.

Tina Dolenc

Občinske ceste

Živa meja naj bo vsaj meter od roba ceste
Čeprav je z julijem začel veljati nov zakon o cestah, ki natančneje opredeljuje
tudi občinske ceste, pa so odlok občine Gorenja vas - Poljane o občinskih cestah sprejeli že leta 1999. Ta natančneje določa tudi varovalni pas ob občinskih
cestah, ki že po imenu sodeč služi predvsem zagotavljanju varnosti v prometu.
Ni le omejevanje hitrosti tisto, ki bistveno
pripomore k večji varnosti v cestnem prometu,
ampak tudi zagotavljanje preglednosti cest.
Odlok o občinskih cestah zato podrobneje določa
varovalni pas, kjer je raba prostora omejena z
namenom, da se preprečijo škodljivi vplivi na
občinsko cesto, prostor ob njej in promet na
njej. Na lokalnih cestah ta pas sega šest metrov
od zunanjega roba cestišča na vsako stran, pri
javnih poteh pa je omejen na štiri metre.
V praksi to sicer pomeni, da morajo vsi, ki
bi radi postavili škarpe ali vegetacijske zasa
ditve znotraj tega pasu, na Občini zaprositi za
soglasje. Ta večinoma dovoljuje zasaditve in
postavitve zidov (do višine 1,5 metra) najmanj
en meter od roba cestišča. Kljub temu pa morajo
lastniki paziti, da predvsem ob priključkih na
občinsko cesto zasaditve in zidovi niso višji od
enega metra, saj bi s tem že ovirali pregledost
in varnost v prometu. Medobčinski inšpektor na
terenu občasno opazi take primere, a po besedah
Boštjana Kočarja, svetovalca za komunalno
infrastrukturo v naši občini, večinoma zadostuje
že poziv lastniku, naj živo mejo ali zasaditev
zniža. Kadar pa se zasaditev preveč razraste
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proti cestišču in tako ovira varnost v prometu,
to lahko obreže tudi komunalni delavec.
Znotraj varovalnega pasu je omejena tudi
zasaditev poljščin, ki ne smejo ovirati pregled

nosti ceste in morajo biti zasajene vsaj en meter
od roba cestišča. Podobne kršitve Kočar opaža
še pri zlaganju drv ob cestah. Upoštevanje
vsaj enometrske oddaljenosti skladovnice drv
od roba cestišča (in ne več kot meter in pol v
višino) svetuje predvsem zaradi oranja snega,
ko se lahko drva zaradi narivanja snega nevarno
nagnejo ali celo posujejo.

Preglednost je treba zagotoviti tudi pri izvozih z dvorišč na občinsko cesto.

Tina Dolenc

Parkiranje

Parkirišče pred Zdravstvenim domom Škofja Loka je s 1. avgustom dobilo nov
prometni režim in parkomata. S tem naj bi zagotovili večjo izmenjavo vozil na
parkirišču.
Številni pacienti, ki obiskujejo ambulante
Zdravstvenega doma Škofja Loka, so bili v
prvih dneh avgusta presenečeni ob uvedbi spre
menjenega prometnega in parkirnega režima ter
parkomatov na tamkajšnjem parkirišču, ki ju
je uvedla Občina Škofja Loka. Namen novega
režima je predvsem, da bi omogočili čim večjo
izmenjavo vozil na parkirišču. Obvestilo o tej
uvedbi zaradi ustreznejše ureditve mirujočega
prometa je bilo objavljeno na spletni strani
občine, a ga je zaradi dopustniškega časa mar
sikdo spregledal.
Parkomata delujeta med delavnikom od 6.
do 17. ure, ob sobotah pa do 13. ure. Prvi dve
uri sta brezplačni, nadaljnje pol ure znaša 0,5
evra, cela ura pa en evro. Listek je treba name
stiti na vidno mesto v avtomobilu, parkiranje
pa je dovoljeno le na za to označenih mestih.
V začetku avgusta je bilo možno parkirni listek
pridobiti šele po 7. uri, sedaj pa je parkomat
reprogramiran. Zunaj navedenega časovnega
obdobja je parkiranje prosto in ni potrebno
pridobiti parkirnega listka. Na Stari cesti pa
je treba upoštevati prometno signalizacijo in
tamkajšnjo prepoved parkiranja. Medobčinsko
redarstvo na parkirišču in na Stari cesti namreč
izvaja poostren nadzor in kot smo izvedeli, prva
obvestila o neplačevanju in nepravilnem parki
ranju že prihajajo na naslove občanov.

Ne vrača drobiža

Poleg nameščenih parkomatov pa je občane
presenetilo tudi to, da parkomat ne vrača dro
biža. Na Občini Škofja Loka so nam pojasnili,
da je to odprto parkirišče oziroma parkirišče
brez zapornic, zato ni nujno imeti parkomatov
z vračilom denarja. Tovrstni parkomati so nam
reč mnogo dražji in ker je kratkotrajno (do dve
uri) parkiranje brezplačno, bi bila investicija
v parkomat z vračilom denarja neracionalna.
Na ta način je urejena tudi večina parkomatov
na preostalih odprtih parkiriščih v Sloveniji in
tujini. Plačilo se izvaja s kovanci in z moneto
prek mobilnega telefona.

Parkirišča tudi za zaposlene

Na parkirišču za stranke oziroma paciente
običajno parkirajo tudi nekateri delavci zdra
vstvenega doma. Zanimalo nas je, kako bo omo
gočeno parkiranje njim, saj je glede na število
osebja parkirišč razmeroma malo. Predstavnik
za stike z javnostmi v občini Škofja Loka Jernej
Tavčar je odgovoril, da so na javnem parkiri
šču trenutno štiri parkirna mesta predvidena
za invalide in eden za potrebe zdravstvenega
doma (obarvan z rumeno oznako R ZD). Na
teh mestih bo medobčinsko redarstvo izvajalo
poostren nadzor, da ne bi rezervirana parkirna

mesta zaparkirali z drugimi vozili. Ostala par
kirna mesta so na razpolago vsem uporabnikom
pod enakimi pogoji (tudi za vozila uslužbencev
zdravstvenega doma oziroma njihova službena
vozila, dostavna vozila). Nov parkirni režim
je bolj prilagojen pacientom in obiskovalcem
kot pa zaposlenim. Skladno z dogovorom z
OZG je predvidena izgradnja novega parkiriš
ča za potrebe zdravstvenega doma oziroma
zaposlenih na drugi strani Stare ceste. Tam bo
zagotovljenih 33 parkirnih mest. Prav tako ima
zdravstveni dom v upravljanju že 12 parkirnih
mest za zaposlene na zahodnem delu ploščadi
zdravstvenega doma. Do izgradnje parkirišča pa
so na razpolago vsa javna parkirišča oziroma
parkirna mesta v okolici zdravstvenega doma
(pod Petrolom, na Sotočju, na Kapucinskem
trgu …).
»Ker pa splošni zdravniki izvajajo dežurno
službo z intervencijami na domu oziroma hišne
obiske z lastnimi vozili, jim na podlagi njihove
vloge lahko v skladu z odlokom omogočimo
parkiranje, in sicer z izdajo plačljive dovolilnice
za parkiranje do konca letošnjega leta. V ta
namen bi lahko izdali največ pet dovolilnic za
splošne zdravnike zasebnike,« še dodaja Tav
čar. Za splošne zdravnike, zaposlene v okviru
OZG, pa lahko vodstvo zdravstvenega doma
zagotovi parkiranje v okviru že omenjenih 12
parkirnih mest.

Obetajo se novi parkomati

Na Občini Škofja Loka pa že preučujejo
možnosti, kako zagotoviti čim bolj ustrezen
režim parkiranja s plačevanjem tudi na drugih
parkiriščih v Škofji Loki. Vsekakor pa bodo
pred nadaljnjimi spremembami parkirnega
režima na javnih parkiriščih poskrbeli za dolo
čene razbremenitve obstoječih parkirišč – tudi
z odprtjem novega parkirišča na Nunskem vrtu,

Foto: Tadeja Šubic

Nov prometni režim
pred škofjeloškim zdravstvenim domom

Parkiranje je prvi dve uri brezplačno.
ki bo namenjen parkiranju stanovalcev starega
mestnega jedra. V sklop celovitega urejanja
režima parkiranja je vključeno tudi območje
Podna, vendar pa zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev tam za zdaj še ne načrtujejo gradnje
dodatnih parkirnih mest (garažne hiše). Dogo
varjajo pa se za zagotovitev dodatnih parkirišč
v njegovi neposredni bližini.

Po mestu z avtobusom

V sklopu akcije Loško je ekološko so aprila
uvedli tudi uporabniku bolj prijazen režim
vožnje mestnega avtobusa. Ta od ponedeljka
do petka med 5. in 18.30 uro vozi na vsakih
15 minut, med 18.30 in 22.30 ter ob sobotah
med 7. in 14.30 uro pa na vsakih 30 minut.
Cena avtobusne vozovnice znaša 50 centov,
še bolj ugodna pa je cena prenosljive mesečne
vozovnice (15 evrov) in dvanajstmesečne za
120 evrov.
Tadeja Šubic

Konec meseca že poskusno obratovanje
»Nov bencinski servis v Gorenji vasi bo
predvidoma odprt konec septembra. Sledilo bo
približno enomesečno poskusno obratovanje,
po tem pa bo tudi uradno, slovesno odprtje«, so
sporočili iz Petrola. Poleg točilnih mest za naftne derivate bo možno natočiti tudi ekološki avtoplin, v prodajalni veliki 30 kvadratnih metrov
pa bo poleg ponudbe izdelkov za avto ter
prehranskih artiklov možno kupiti in zamenjati
tudi plinske jeklenke. Zemljišče obstoječega
bencinskega servisa je Petrol prodal Direkciji
RS za ceste, ta pa naprej Kmetijski zadrugi. Primopredajo obstoječega objekta brez opreme
bodo izvedli po izgradnji in selitvi bencinskega
servisa na novo lokacijo.
T. D.
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Ponatis knjige
Eko nasveti za vsak dom
Založba Mettis Bukvarna iz Maribora je izdala
ponatis knjige z naslovom Eko nasveti za vsak
dom, s podnaslovom Kako z ekološkim načinom
življenja tudi prihranimo. Gre za priročnik, ki obenem pomaga in svetuje, kako uspešno reševati
gospodinjska opravila, vedno ponavljajoče se naloge in težave, da pri tem prihranimo veliko truda,
denarja in časa in nenazadnje ostanemo prijazni
do okolja. To je zelo pomembno, saj onesnaženost
okolja in klimatske spremembe postajajo vedno
bolj preteče in ogrožajoče. Ekologija, izvorno (v
svojem prvotnem, grškem pomenu) ne pomeni
nič drugega kot prav »nauk dobrega vodenja
gospodinjstva«.
Prav vsakdo lahko z varčnim gospodarjenjem in zmanjševanjem odpadkov učinkovito
in dolgotrajno prispeva k zaščiti okolja in podnebja. V knjigi oziroma priročniku so navedeni
primeri varčevanja z električno energijo in vodo
nasploh, kako pri čiščenju uporabljati lahka
čistilna sredstva namesto kemičnih preparatov,
ki zelo onesnažujejo naše reke, o nakupovanju
svežih živil ter pazljivi pripravi, namesto uživanja
že pripravljene jedi. Pouči nas tudi o tem, da
lahko manjše bolezenske tegobe odpravimo z
domačimi zdravili in ne posegamo takoj po zdravilih z močnimi stranskimi učinki. Prav tako lahko
pokvarjeno orodje, pripomočke in naprave najprej
poskusimo popraviti, šele nato jih zavržemo.
L. R.

Svetovanja inovativnim
podjetjem in posameznikom
Razvojna agencija Sora je na razpisu v podporo nacionalnemu sistemu inovacij INO 2011
Tehnološke agencije Slovenije v konzorciju z
vodilnim partnerjem Zavodom TC SEMTO uspela
pridobiti dodatno sofinanciranje za svetovanje
inovativnim podjetjem in posameznikom pri pri
pravi ter analizi poslovnih načrtov, pridobivanju
nepovratnih sredstev ali ugodnih posojil, vodenju
podjetja v začetni fazi ter odpiranju podjetja.
Svetovanja s teh področij bodo brezplačna
in jih delno sofinancira Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z
Javno agencijo za tehnološki razvoj. Dodatne
informacije lahko dobite na RAS, po telefonu:
04/50-60-220.
L. R.

Brezplačno do nasveta
o izrabi energije
Na Razvojni agenciji Sora vsak torek
med 15.30 in 17. uro deluje brezplačna
Energetsko svetovalna pisarna. Energetska
svetovalca svetujeta o toplotni izolaciji
(fasade, podstrehe, okna), obnovljivih virih
energije (sončna energija, lesna biomasa,
toplotne črpalke), možnostih sofinanciranja
investicij, kotlovnicah … Na obisk se je
treba prej prijaviti na telefonsko številko
04/50-60-220.
L. R.
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Odpadki

Ločevati je potrebno
tudi biološke odpadke

S 1. julijem je začela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom, ki določa obvezno ločeno zbiranje in prevzemanje
biološko razgradljivih odpadkov.

Da sta ločevanje in predelava biološko
razgradljivih odpadkov izjemno pomembna, pou
darjajo tudi na Direktoratu za okolje. Če tovrstne
odpadke odložimo na deponiji, pri tem nastaja
deponijski plin, ki je sestavljen iz za okolje zelo
obremenilnega metana (60 odstotkov) in ogljik
ovega dioksida (40 odstotkov).
Biološko razgradljive odpadke ločimo na
kuhinjske odpadke iz gospodinjstva, zeleni vrtni
odpad in odpadke, ki nastanejo v gostinstvu. Prvi
dve vrsti odpadkov sta primerni predvsem za pre
delavo v kompostarnah, zadnji pa za predelavo v
bioplinarnah. Zmogljivost slovenskih kompostarn
je 100.000 ton odpadkov – veljavno okoljevarst
veno dovoljenje ima šest kompostarn, tri imajo to
dovoljenje pred gradnjo, pet pa jih je še v postopku
pridobivanja. Enako količino odpadkov lahko
predelajo tudi v petih bioplinarnah.

Prihranek denarja

Kompostiramo lahko sami, sicer pa odpadke
prepustimo izvajalcem javnih služb (komunalna
podjetja ali podjetja za odvoz odpadkov) v poseb
nih rjavih zabojnikih, ki jih je bil izvajalec dolžan
zagotoviti najkasneje do 30. junija 2011. Če se
odločimo za t. i. hišno kompostiranje, to lahko
storimo s posodo za pripravo komposta ali pa
kompostiramo na vrtu. Tisti, ki so se zanj odločili,
bodo prihranili pri stroških, saj jim javne službe
ne bodo smele obračunavati odvoza biološko
razgradljivih odpadkov.
Po podatkih ministrstva je bilo lani v ločeno
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
vključenih 114 občin in 37 (od 60) izvajalcev
javnih služb, ki so zbrali malo več kot 50.000 ton
biološko razgradljivih odpadkov.

Kako kompostirati doma

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu
izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan
pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik
naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh

Kaj SODI
med organske odpadke?

Vsi ostanki hrane (razen maščobe, ostanki olj, kosti),
jajčne lupine, olupki sadja in zelenjave, vejevje, pokošena
trava, odpadlo listje, rože, zemlja lončnic, plevel,
pokvarjeni prehrambeni izdelki, čajne vrečke, kavna
usedlina in kavni filtri, papirnati robčki, vrečke in brisačke.

Kaj NE SODI
med organske odpadke?

Steklo, armirano steklo, ogledala, keramika, opeka,
porcelan, plastika, kovine, tekstilni izdelki, plenice,
iztrebki domačih živali, zdravila, žagovina, oblanci,
vsebina vrečke za sesalec.

strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da
ne povzroča motenj (npr. smradu) na sosednjih
zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse
običajne sisteme, ne glede na to, ali so odprti iz lesa
ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.
Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro
zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za
optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna
ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi
strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni
nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki)
vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in os
tanke hrane je treba takoj prekriti z listjem, zemljo,
travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne
vonjave in ne privabljamo neželenih gostov, kot so
podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka
pri 50 do 60 °C, mikroorganizmi, bakterije in glive
proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa
potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne
suše je zato priporočljivo vlaženje kompostnega
kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po
približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S
tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel
kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20
mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot
strukturni material.
Lidija Razložnik

60 let PGD Hotavlje

Ob praznovanju 60. letnice delovanja PGD Hotavlje so tamkajšnji gasilci poleg
slavnostne akademije pripravili tudi parado – oba dogodka sta bila pod pokroviteljstvom podjetja Topos Hotavlje –, ki se je vila od gasilskega doma do prizorišča
prireditve na Šupcovem travniku. Parade so se udeležili predsednik GZ Gorenjske
Jože Smole, član UO GZ Slovenije Jože Derlink ter podpredsednik GZ Škofja Loka
Ciril Alič. Poleg gostov sta skupaj s hotaveljskimi gasilci praznovala tudi podžupan
občine GVP Tomaž Pintar in predsednik KS Gorenja vas Roman Demšar.
V paradi, ki jo je vodil Anton Alič, sicer
gasilski častnik I, in komentiral Peter Oblak, prav
tako višji gasilski časnik I, so sodelovale gasilke
in gasilci iz OGP Občine Gorenja vas - Poljane,
GZ Škofja Loka, PGD Novaki. Ob paradi in na
prizorišču prireditve pa se je zbralo tudi veliko
obiskovalcev.
Zbrane so nagovorili predsednik PGD
Hotavlje Pavle Razložnik in ostali častni gosti,
ki so gasilskemu društvu ob njegovem jubileju
izrekli čestitke ter dobre želje za uspešno delo
tudi vnaprej. PGD Hotavlje je ob svojem ju
bileju poleg priznanj in zahval, podeljenih na
slavnosti akademiji, podelilo še tri značke za

60-letno delovanje v gasilskem društvu, ki so jih
prejeli Jože Gartner, Vinko Pivk in Anica Brejc,
vsi trije soustanovitelji društva. Gartner je bil
več let član upravnega odbora in je tvorno sode
loval pri akcijah, ki jih je izvajalo društvo. Pivk
je bil član prvega nadzornega odbora, poleg tega
pa je deloval v več odborih in akcijah, ki jih je
izvajalo društvo. Brejčeva pa je bila dejavna
v ženski desetini in pri veteranih. Posebno
priznanje in zahvalo je predsednik PGD Hotav
lje podelil Francu Justinu, ki je najstarejši član
gasilskega društva – v njem deluje že 58 let.
Sodeloval je v odborih in pri vseh delih, ki jih
je izvajalo gasilsko društvo.

Foto: Vito Debelak

Podeljena priznanja
soustanoviteljem društva in najstarejšemu članu

Predsednik PGD Hotavlje Pavle Razložnik
poklanja značko za 60 let delovanja v društvu
Jožetu Gartnerju, soustanovitelju društva.
Poleg gasilk in gasilcev so na paradi sode
lovali še Mestni pihalni orkester Škofja Loka
in narodne noše. Po končanem uradnem delu
parade je sledila vrtna veselica s skupinama
Kiki band in Mambo Kings.
Lidija Razložnik

Firefighter Combat Challenge

Kljub neprofesionalnosti dosegli odlične rezultate

Foto iz osebnega arhiva Gregorja Stanonika

Slovenski prostovoljni gasilci, med njimi tudi Gregor Stanonik, član PGD
Gorenja vas, so se udeležili polmednarodnega športnega tekmovanja v najtežji
gasilski disciplini Firefighter Combat Challenge, ki je bil v Poljskem mestu
Szczecin. Gasilski izziv ali najtežji dve minuti v športu se je odvijal v okviru
tridnevnega Festivala pirotehnike. Tri največja svetovna podjetja so namreč
pripravila tekmovanje v ognjemetih.

Ekipa z osvojenim drugim in tretjim mestom, levo Gregor Stanonik
Slovenska ekipa je bila sestavljena iz članov udeležilo čez 130 gasilcev iz vsega sveta, od
gasilskih društev iz Gorenje vasi, Radovljice, evropskih pa do ameriških držav, med katerimi
Mosta pri Komendi, Preske – Medvod, Begunj pa je bila slovenska ekipa edina, ki deluje
in Svetega Jurija v Slovenskih Goricah. Štela prostovoljno. Vse ostale ekipe so namreč bile
je 11 fantov in tri dekleta. Tekmovanja se je sestavljene iz profesionalnih gasilcev, ki se za

udeležbo na tovrstnih tekmovanjih pripravljajo
v službenem času.
Kljub temu da delo gasilcev opravljajo pros
tovoljno, so se slovenski gasilci domov vrnili z
odličnimi rezultati. »Kot štafeta smo zasedli tretje
mesto. Ekipo smo sestavljali Anže Habjan iz PGD
Radovljica, David Brodar, Roman Koncilja in
Matic Zupan iz PGD Moste pri Komendi in jaz.
Ekipno pa smo osvojili drugi najboljši čas tekmo
vanja. Sam sem v posamični konkurenci zasedel
20. mesto. Med tekom sem padel po stopnicah in
pri tem izgubil nekaj sekund pa tudi moči. David
Brodar iz Most pri Komendi pa je dosegel drugo
mesto v kategoriji do 30 let,« je povedal Stanonik.
O trenjih na tekmovanju v ekipi med prostovoljci
in drugimi tekmovalci je dejal: »Napetosti ni bilo
čutiti ne z naše ne z njihove strani. Vsi so nas zelo
lepo sprejeli ter nam izkazovali spoštovanje, da
smo prostovoljni gasilci.«
Medtem se Stanonik že pripravlja na tek
movanje, ki bo med 16. in 18. septembrom v
Ljubljani. »Na to tekmovanje se pripravljam že
od pomladi in tako treniram skoraj vsak dan.
S finančno pomočjo občinskega gasilskega
poveljstva, za kar bi se jim še enkrat rad za
hvali, sva doma skupaj z bratom izdelala Kaiser
forche machine, da lahko na njej vadim zbijanje
klade. Enkrat na teden pa obiskujem treninge
tudi v Radovljici, kjer imajo postavljen celo
ten poligon. V prostem času pa tečem,« strne
svoje pripovedovanje mladi gasilec. Doda pa
še: »Vsi, ki bi si želeli ogledati to tekmovanje,
pridite med 16. in 18. septembrom v Ljubljano,
na Rudnik pred Supernovo in videli boste, kaj
pomenita najtežji dve minuti v športu.«
Lidija Razložnik
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Karlovska rodbina

Srečali so se potomci dvanajstih otrok
Sredi avgusta smo se v lovski koči na Javorču srečali vsi potomci dvanajstih
otrok Jerneja I. (1884–1964) in Marije Lampreht (1889–1908), ki sta živela v
Karlovcu v Žirovskem Vrhu Sv. Antona.

Najstarejši člani Karlovske rodbine: Albina
Klemenčič, Malka Jereb in Jernej Lampreht
Domačija Karlovc, kjer so živeli naši pred
niki, še vedno ohranja tradicionalno žago in
mlin na kamne. Mlin in žaga stojita v Karlovski
grapi ob potoku Dršak in sta ena redkih ohran

jenih tovrstnih objektov v Poljanski dolini.
Arhivski viri dokazujejo, da je mlin obstajal
že leta 1798.
Ideja za srečanje se je najprej porodila sedan
jemu lastniku domačije Jerneju Lamprehtu III.,
ki je nato skupaj z ženo Marijo idejo predstavil
še ostalim domačim. Skupaj smo organizirali
srečanje, na katerega je bilo povabljenih več kot
180 ljudi, udeležilo pa se ga je dobre tri četrtine
povabljenih, kar nas je zelo razveselilo.
Zbrane je na začetku pozdravil Jernej Lam
preht III. Sledil pa je program, v katerem smo
se spomnili vseh dvanajstih otrok velike družine
Jerneja I. in Marije Lampreht, zaradi katerih
smo se zbrali. Od teh dvanajstih otrok so med
nami še trije: Albina Klemenčič, Malka Jereb
in Jernej Lampreht II.
Po programu nas je na harmoniki in kla
viaturah zabaval Jaka Klemenčič. Sončno
popoldne na Javorču je bilo zelo živahno: z

Domača lekarna

V preteklosti so okolico hiš krasili kostanj, lipa, bezeg, koprive …, zdaj pa za
okras nasadimo strupeno tiso, kovačnik, tulipanovec. Naši predniki so že vedeli,
zakaj sadijo določeno drevo, zdaj pa nam je pomembno, kako modna je rastlina
in kako bo cvetela.
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Tanja Lampreht Štravs

Pohod skozi Zalo
bo zgodovinsko obarvan

Moč divjega kostanja
Mogočni kostanj pred Posavčevo domačijo
občudujem vsak letni čas, kajti v Tivoli ne zahajam
pogosto. Iz debelih popkov se izvijejo listi, cvetovi
so posebne grozdaste oblike bele barve in primerni
za dodatek v domači jager. Najljubši so mi plodovi,
kajti že večkrat so mi pomagali rešiti težave z gla
som. Kljub bolniški in jesenskim počitnicam glasu
ni bilo in po trikratnem zaužitju noževe konice tega
čudežnega prahu sem zopet lahko šla v službo.
Trideset metrov visoko drevo raste po drevore
dih, parkih, ob cestah, na dvoriščih. Plod je kostanj
in je skrit v ježici. Ne zamenjajmo ga s pravim
kostanjem. Ta raste samo v gozdu. Oktobra se lahko
odpravimo v Tivoli in si naberemo celo gajbico teh
čudovitih okroglih, svetlečih kostanjev. Stare vraže
pravijo, da trije kostanji v žepu človeka obvarujejo
vsake bolezni. Z otroki smo jih položili v torbice
in pomagali so pri boljšem počutju. Kostanj v avtu
prepreči nesreče. Kostanj v omari odpodi molje.
No, vse to je potrebno verjeti.
Zdravilne učinkovine ima v listih, skorji,
cvetovih in plodovih. Brala sem, da čaj iz listov
pomaga pri izkašljevanju. To bi morala poizkusiti,
a za to obstaja že toliko drugih rastlin. Tinkturo
iz cvetov pripravimo tako, da v domače žganje
namočimo cvetove in pripravek po treh tednih,
ko so se učinkovine izločile, precedimo. Tinkturo
uporabljamo za bolečine v nogah, za utrujene noge,
težave z žilami in za natiranje pri revmi. Čaj iz
cvetov preprečuje zastajanje krvi. Dve čajni žlički
cvetov prelijemo z ¼ litra vrele vode. Kopel pri

žara so prihajale mesne dobrote, mize so bile
polne peciva in povsod se je slišalo kramljanje
in smeh. Veliko se nas je srečalo prvič. Najbolj
čustveno pa je bilo srečanje Anke, ki je prišla s
svojo družino iz Hrvaške, in prvič segla v roke
svojemu stricu in obema tetama. Srečanje se je
nadaljevalo pozno v večer, ko smo se razšli vsi
zadovoljni in polni novih vtisov.
Udeleženci srečanja so prejeli tudi zbornik
vseh do zdaj znanih podatkov o Karlovski
rodbini, ki jih je v ličnem zvezku zbrala Tat
jana Lampreht. Kot zanimivost naj povem,
da domačijo Karlovc že tretji rod vodi Jernej
Lampreht. Jernej I. (1884–1964) se je leta
1908 poročil z Marijo, roj. Pivk, (1889–1908).
Karlovc je nato prevzel njegov deseti otrok
Jernej II. (1927), ki se je leta 1957 poročil
z Nado, roj. Hladnik (1939–1998). Sedanji
gospodar Jernej III. (1963) je kmetijo prevzel
od svojega očeta in se poročil z Marijo, roj.
Stanonik (1967). Imata pet otrok, štiri hčere
in sina, ki je že tradicionalno dobil ime Jernej
in je že Jernej IV.

pravimo iz narezanih listov in drobno nasekljanih
svežih plodov, ki jih skuhamo in precedimo v kad. S
takšno kopeljo bomo odpravljali revmatične težave,
ozebline, zmanjšali povečano prostato.
Kostanjev prah uživamo pri razširjenih venah,
odprtih ranah zaradi počenih žil, zmečkaninah,
anginah, katarjih, krvnih strdkih, prebavnih mot
njah, ozeblinah, zlomih, protinu in kapi. V začetku
bolezni jemljemo trikrat dnevno za noževo konico
prahu, pomešano s hrano. Po izboljšanju jemljemo
prašek dvakrat dnevno, kasneje samo še enkrat
dnevno. Kostanjev prah je čudežno zdravilo, kate
rega pripravimo tako, da surove kostanje olupimo,
damo v nogavico in s kladivom dobro stolčemo. To
posušimo na peči ali radiatorju in še enkrat pono
vimo postopek v nogavici, nato pa skozi cedilo pre
sejemo. Shranimo na suhem in temnem prostoru. Pri
edemih, hemoroidih in krčnih žilah lahko pijemo po
jedi poparek ene žličke zdrobljenega kostanja z 200
ml vrele vode. Pijemo en- do trikrat na dan. Kostan
jevo mazilo pripravimo na enak način kot ognjičevo,
gabezovo, smrekovo, kamilično. Izdelava krem
je zelo zahtevna, dokler tega postopka ne opraviš
pod strokovnim vodstvom. Količina vseh sestavin
je zelo pomembna, pa tudi temperatura, do katere
segrevaš vosek in olje. V lekarnah imajo kostanjevo
kremo industrijsko obdelano, domača ima vedno še
energijo ljubezni, ki jo vmeša izdelovalec.
Kostanj je strupen in ni priporočljiv za nosečnice
in otroke, za odrasle pa v omenjenih količinah.
Jana Rojc

Letošnje leto je za člane čebelarskega
društva Blegoš in člane TD Žirovski vrh v znamenju projekta Duša tematskih poti. Z vsebino
se trudijo obogatiti vsak svojo tematsko pot.
Čebelarjem je to že uspelo prvo nedeljo v juniju,
člani TD pa te dni pospešeno delajo na tem.
Celotna vsebina bo posvečena povesti dr.
Ivana Tavčarja V Zali, in sicer zgodbi o kanoniku
Amandusu, ki je v prostem času lovil divjad v
Zali, medtem ko je nadziral delovanje Loške
duhovščine. V Zali je spoznal mlado deklico
Katarino, ki je nato na bližnji domačiji, pri
Mraku, skrbela zanj, ko ga je močno ranil
medved. V vsebini igranih animacij, ki jih
bodo člani prikazovali na dan pohoda, močno
odseva vprašanje o verski pripadnosti krajanov
Žirovskega Vrha v času protireformacije. Igralci
že pridno vadijo prizore in ponosni so, da bodo
nosili lepe kostume, ki so jih s pomočjo vodje
delavnice Andreje Stržinar izdelali sami. S tem
bomo vsi pridobili znanje in tovrstno dediščino
v prihodnje tudi znali bolj ceniti.
Poleg igranih prizorov bodo pohodnikom
na voljo nove animacijske table, ki bodo nazorno predstavile omenjeno zgodbo s pomočjo
kratkih obnov in risanega stripa. Za osnovo
table smo izbrali kozolčke, te bomo s pomočjo
Petra Buha izdelali sami, nanje pa namestili
table z vsebino.
Za lažje dojemanje vsebine in pa za aktivno
spremljanje dogajanja na poti bodo skrbele
nove zgibanke. Te bodo izdelane za obe poti
skupaj. Na ta način bosta poti med seboj še
bolj povezani in hkrati izvajali promocijo ena
za drugo.
Lucija Kavčič
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Komunalni odpadki in njihova oddaja (prepuščanje IJS)
ODPADEK
AKUMULATORJI
APARATI ZA OSEBNO NEGO (ELEKTRIČNI)
AVTO LOŠČILO
AVTOMOBILSKE GUME
AVTOMOBILSKO STEKLO

VRSTA (skupinska
razvrstitev)
NEVARNI ODPADKI
OEEO
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
KOSOVNI ODPADKI

BAKRENE CEVI
KOVINSKI ODPADKI
BARVANO STEKLO (steklenice, kozarci ipd)
STEKLO
BARVE IN LAKI
NEVARNI ODPADKI
BARVNI FILMI IN FOTOGRAFIJE
OSTANEK KOM. ODPADKOV
BATERIJE
NEVARNI ODPADKI
BELA (POKOSITRENA) PLOČEVINA
EMBALAŽA
BENCIN (ostanek)
NEVARNI ODPADKI
BROŠURE, KATALOGI, PROSPEKTI
PAPIR
CD, DVD
OSTANEK KOM. ODPADKOV
CELOFAN
OSTANEK KOM. ODPADKOV
CENTRALNA PEČ
KOVINSKI ODPADKI
CEVI ZA ZALIVANJE VRTA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
CVETJE
BIOLOŠKI ODPADKI
ČAJNE VREČKE
BIOLOŠKI ODPADKI
ČASOPISI
PAPIR
ČEVLJI, COPATI IN DRUGA OBUVALA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
ČISTILNI APARATI (ELEKTRIČNI)
OEEO
ČRNILO IN KARTUŠE
NEVARNI ODPADKI
DELI KOLESA
KOVINSKI ODPADKI
ELEKTRIČNA GRELNA TELESA
OEEO
ELEKTRIČNA IN ELEKRONSKA OPREMA, ORODJE, NAPRVE
OEEO
EMBALAŽA NENEVARNIH VARNIH SNOVI (PRAZNA)
EMBALAŽA
EMBALAŽA NEVARNIH SNOVI: T, T+ IN E (PRAZNA)
NEVARNI ODPADKI
EMBALAŽA NEVARNIH SNOVI: Xi, F, F+, C, Xn, N in O (PRAZNA)
EMBALAŽA
EMBALAŽA Z OSTANKI NEVARNIH SNOVI
NEVARNI ODPADKI
EMBALAŽNA FOLIJA, VREČKE IPD.
EMBALAŽA
FLOMASTRI (šolski)
OSTANEK KOM. ODPADKOV
FLOURESCENTNE SVETILKE
NEVARNI ODPADKI
GASILNI APARAT, KI NI PRAZEN
NEVARNI ODPADKI
GNOJILA
NEVARNI ODPADKI
GRAMOFONSKE PLOŠČE
OSTANEK KOM. ODPADKOV
GRMIČEVJE (manjše količine - zrezano)
BIOLOŠKI ODPADKI
HIDRAVLIČNA OLJA
NEVARNI ODPADKI
HLADILNIKI, ZMRZOVALNIKI ipd.
OEEO
IGRAČE-NA BATERIJE
OEEO
INSEKTICIDI, HERBICIDI IN NJIHOVA EMBALAŽA
NEVARNI ODPADKI
IZOLACIJSKI MATERIAL (PENA, VOLNA, ..)
OSTANEK KOM. ODPADKOV
IZOLACIJSKO, OGNJEVARNO IN OJAČANO STEKLO
OSTANEK KOM. ODPADKOV
JAJČNE LUPINE
BIOLOŠKI ODPADKI
JOGURTOVI LONČKI
EMBALAŽA
KARTON IN KARTONSKA EMBALAŽA
PAPIR
KASETE (avdio in video)
OSTANEK KOM. ODPADKOV
KAVNI FILTRI IN USEDLINA
BIOLOŠKI ODPADKI
KEMIČNA ČISTILA IN KEMIKALIJE
NEVARNI ODPADKI
KEMIČNI SVINČNIKI, RAVNILA IPD
OSTANEK KOM. ODPADKOV
KERAMIČNA POSODA IN OKRASNA KERAMIKA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
KISLINE (ostanek)
NEVARNI ODPADKI
KNJIGE
PAPIR
KONZERVE, POSODE IN FOLIJE-EMBALAŽA
EMBALAŽA
KOSTI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
KOVINA
KOVINSKI ODPADKI
KOVINSKA POSODA
KOVINSKI ODPADKI
KOVINSKI AVTO DELI (brez olja)
KOVINSKI ODPADKI
KOVINSKI DELI
KOVINSKI ODPADKI
KOVINSKI VIJAKI
KOVINSKI ODPADKI
KOVINSKO ORODJE BREZ POGONA
KOVINSKI ODPADKI
KOVINSKO POHIŠTVO
KOVINSKI ODPADKI
KOZMETIČNA EMBALAŽA-PRAZNA
EMBALAŽA
KUHINJSKA MAST (ostanek)
NEVARNI ODPADKI
KURILNO OLJE (ostanek)
NEVARNI ODPADKI
LASJE
OSTANEK KOM. ODPADKOV
LEPILA (ostanek)
NEVARNI ODPADKI
LEPILNI TRAKOVI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
LES (KOSI LESA)
KOSOVNI ODPADKI
LES (OBREZ ŽIVE MEJE, MANJŠE VEJE IPD.)
BIOLOŠKI ODPADKI
LISTJE (manjše količine)
BIOLOŠKI ODPADKI
LUŽNINE / ALKALIJE
NEVARNI ODPADKI
MALI GOSPODINJSKI APARATI (električni)
OEEO
MAŠČOBA ZA KUHANJE
NEVARNI ODPADKI
MAZIVA
NEVARNI ODPADKI
MLEČNI IZDELKI (pokvarjeni)
BIOLOŠKI ODPADKI
MOTORNO OLJE
NEVARNI ODPADKI
NITRO RAZTOPINA, RAZREDČILA
NEVARNI ODPADKI
OBLAČILA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
ODPADKI IZ BLAGA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
ODPADKI IZ VRTA
BIOLOŠKI ODPADKI
ODSTRANJEVALCI MADEŽEV
NEVARNI ODPADKI
ODSTRANJEVALCI RJE
NEVARNI ODPADKI
ODSTRANJEVALEC LAKA ZA NOHTE
NEVARNI ODPADKI
OGLEDALA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
OKENSKO STEKLO
KOSOVNI ODPADKI
OLJA IN NAOLJENI PREDMETI IN SNOVI
NEVARNI ODPADKI
OLJE ZA CVRTJE
NEVARNI ODPADKI
OLJNI FILTRI
NEVARNI ODPADKI
OLUPKI CITRUSOV IN JUŽNEGA SADJA
BIOLOŠKI ODPADKI
OSTANKI BLAGA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
OVOJNA FOLIJA (od npr. čokolade)
EMBALAŽA
PAPIR (KOPIRNI, PISEMSKI, OVOJNI, ..)
PAPIR
PAPIRNATA EMBALAŽA (VREČKE, OVOJNI PAPIR, ŠKATLE,..) PAPIR
PAPIRNATE BRISAČE (NEZAMAZANE)
PAPIR
PAPIRNATE BRISAČE (UMAZANE)
BIOLOŠKI ODPADKI
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ODDAJA
NE, ZC
ZC
NE, ZC
ZC
ZC
ZC
EO, ZC
NE, ZC
PM, ZC
NE, ZC
PM, EO, ZC
NE, ZC
EO, ZC
PM, ZC
PM, ZC
ZC
PM, ZC
***, ZC
***, ZC
EO, ZC
PM, ZC
ZC
NE, ZC
ZC
ZC
ZC
PM, EO, ZC
NE, ZC
PM, EO, ZC
NE, ZC
PM, EO, ZC
PM, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
PM, ZC
***, ZC
NE, ZC
ZC
ZC
NE, ZC
PM, ZC
PM, ZC
***, ZC
PM, EO, ZC
EO, ZC
PM, ZC
***, ZC
NE, ZC
PM, ZC
PM, ZC
NE, ZC
EO, ZC
PM, EO, ZC
PM, ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
PM, EO, ZC
NE, ZC
NE, ZC
PM, ZC
NE, ZC
PM, ZC
KO, ZC
***, ZC
***, ZC
NE, ZC
ZC
NE, ZC
NE, ZC
***, ZC
NE, ZC
NE, ZC
PM, ZC
PM, ZC
***, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
PM, ZC
ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
***, ZC
PM, ZC
PM, EO, ZC
EO, ZC
EO, ZC
NE, ZC

ODPADEK
PAPIRNATE VREČKE. ŠKATLJE, GAJBICE
PEPEL LESA (ohlajen)
PISEMSKE OVOJNICE
PLASTENKE ČISTIL IN PRALNIH SREDSTEV (prazne in čiste)
PLASTENKE PIJAČ IN ŽIVIL (prazne in čiste)
PLASTIČNA FOLIJA
PLASTIČNE IGRAČE
PLASTIČNE NAKUPOVALNE VREČKE
PLASTIČNE ŠKATLICE ZDRAVIL (prazne)
PLASTIČNI AVTO DELI
PLASTIČNI GRADBENI IN IZOLACIJSKI MAT.
PLASTIČNI LONČKI ZA ROŽE (EMBALAŽNI)
PLASTIČNI POKROVČKI
PLASTIČNI VIJAKI, VLOŽKI, VTIČNICE, DOZE, CEVI
PLASTIČNO POHIŠTVO (STOLI, MIZE IPD.)
PLENICE
PLEVEL
PLOČEVINKE POD PRITISKOM (NEIZPRAZNENE)
PLOČEVINKE POD PRITISKOM (prazna)
PLOČEVINKE ŽIVIL IN PIJAČ
PLUTA
PLOČEVINA IN ODPADKI IZPLOČEVINE
POHIŠTVO
POKROVČKI STEKLENIC
PORCELAN
POSTELNINA
PRALNI IN POMIVALNI STROJ
PREPROGE
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA
RADIATORJI
RADIATORJI-ELEKTRIČNI
RADIO APARATI, PREDVAJALNIKI IPD.
RAZKUŽILA
RAZLIČNI GOSPODIJSKI IZDELKI IZ GUME
RAZREDČILA
REVIJE
SALONITNE PLOŠČE
SMUČI
SOBNE RASTILNE (brez lončkov)
SREDSTVA ZA ZATIRANJE PLEVELOV IN ŠKODLJIVCEV
SREDSTVA PROTI RJAVENJU
SREDSTVA PROTI ZMRZOVANJU
SREDSTVA ZA ČIŠČENJE
SREDSTVA ZA HLAJENJE
SREDSTVA ZA ODSTRANITEV VODNEGA KAMNA
SREDSTVA ZA ODSTRANJEVANJE BARVE
SREDSTVA ZA ODVRAČANJE ŠKODLJIVCEV
SREDSTVA ZA VAROVANJE LESA
STEKLENA EMBALAŽA OD ZDRAVIL, KOZMETIKE (prazna)
STEKLENA VOLNA ZA IZOLACIJO
STEKLENI KOZARCI OD VLOŽENEGA SADJA IN ZELENJAVE IPD.

STEKLENICE
STIROPOR (IZOLACIJA)
STRUP ZA PODGANE, POLŽE…
STRUPENE IN NEVARNE SNOVI
SVETILA
SVINČENI KRISTAL
ŠKATLE (kartonske)

ŠOLSKE POTREBŠČINE (RAVNILA, PLASTIČNE MAPE, OVITKI IPD)

ŠTEDILNIK NA TRDA GORIVA
ŠTEDILNIKI-ELEKTRIČNI, KOMBINIRANI IPD
TALNE OBLOGE
TAPETE
TELEFONI IN TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA
TERMOAKUMULACIJSKE PEČI
TERMOMETRI
TETRAPAK (SESTAVLJENA) EMBALAŽA
TISKALNIK, KOPIRNI STROJI IPD.
TOPILA
TOPLOTNA IZOLACIJA
TORBE (ŠOLSKE, POTOVALNE IPD.)
TRAVA
TRDA PLASTIKA
TUBE (plastične in kovinske, npr. zobne paste…)
TV APARATI
USNJE IN USNJENI IZDELKI
VALOVITA LEPENKA
VARČNE ŽARNICE
VEJE SADNIH DREVES
VIJAKI (večje količine)
VRTNI ODPADKI
ZDRAVILA
ZELENJAVA (ostanek)
ZGOŠČENKE
ZVEZKI
ŽARNICE- VARČNE, AVTOMOBILSKE
ŽARNICE Z VOLFRANOVO NITKO
ŽEBLJI
ŽICA
ŽIMNICE
ŽIVA MEJA (odrez)
ŽIVALSKI IZTREBKI

VRSTA (skupinska
razvrstitev)
PAPIR
BIOLOŠKI ODPADKI
PAPIR
EMBALAŽA
EMBALAŽA
EMBALAŽA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
EMBALAŽA
EMBALAŽA
KOSOVNI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
EMBALAŽA
EMBALAŽA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
KOSOVNI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
BIOLOŠKI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
EMBALAŽA
EMBALAŽA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
KOVINSKI ODPADKI
KOSOVNI ODPADKI
EMBALAŽA
OSTANEK KOM. ODPADKOV
OSTANEK KOM. ODPADKOV
OEEO
KOSOVNI ODPADKI
OEEO
KOVINSKI ODPADKI
OEEO
OEEO
NEVARNI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
NEVARNI ODPADKI
PAPIR
NEVARNI ODPADKI
KOSOVNI ODPADKI
BIOLOŠKI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
STEKLO
OSTANEK KOM. ODPADKOV
STEKLO
STEKLO
KOSOVNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
OSTANEK KOM. ODPADKOV
PAPIR
OSTANEK KOM. ODPADKOV
KOVINSKI ODPADKI
OEEO
KOSOVNI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
OEEO
OEEO
NEVARNI ODPADKI
EMBALAŽA
OEEO
NEVARNI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
OSTANEK KOM. ODPADKOV
BIOLOŠKI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
EMBALAŽA
OEEO
OSTANEK KOM. ODPADKOV
PAPIR
NEVARNI ODPADKI
BIOLOŠKI ODPADKI
KOVINSKI ODPADKI
BIOLOŠKI ODPADKI
NEVARNI ODPADKI
BIOLOŠKI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV
PAPIR
OEEO
OSTANEK KOM. ODPADKOV
KOVINSKI ODPADKI
KOVINSKI ODPADKI
KOSOVNI ODPADKI
BIOLOŠKI ODPADKI
OSTANEK KOM. ODPADKOV

ODDAJA
EO, ZC
***, ZC
EO, ZC
PM, EO, ZC
PM, EO, ZC
PM, EO, ZC
PM, ZC
PM, EO, ZC
PM, EO, ZC
KO, ZC
PM, ZC
PM, EO, ZC
PM, EO, ZC
PM, ZC
KO, ZC
PM, ZC
***, ZC
NE, ZC
PM, EO, ZC
PM, EO, ZC
PM, ZC
ZC
KO, ZC
PM, EO, ZC
PM, ZC
PM, ZC
ZC
KO, ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
NE, ZC
PM, ZC
NE, ZC
EO, ZC
ZC
KO, ZC
***, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
NE, ZC
EO, ZC
PM ,ZC
EO, ZC
EO, ZC
KO, ZC
NE, ZC
NE, ZC
PM, ZC
PM, ZC
EO, ZC
PM, ZC
ZC
ZC
KO, ZC
PM, ZC
ZC
ZC
NE, ZC
PM, EO, ZC
ZC
NE, ZC
PM, ZC
PM, ZC
***, ZC
PM, ZC
PM, EO, ZC
ZC
PM, ZC
EO, ZC
NE, ZC
***, ZC
ZC
***, ZC
NE, ZC
***, ZC
PM, ZC
EO, ZC
ZC
PM, ZC
ZC
ZC
KO, ZC
***, ZC
PM, ZC

Legenda: EO- ekološki otok; PM- hišno prevzemno mesto (oddaja v hišni zabojnik/vrečo ob poti smet.
vozila); ZC-zbirni center; NE-letno zbiranje nevarnih odpadkov po urniku (premična zbiralnica); KO- letno
zbiranje kosovnih odpadkov po urniku; *** - kompostiranje v hišnem kompostniku; OEEO-odpadna
električna in ELEKTRONSKA oprema;

Zaključek Leader projekta Male komunalne čistilne naprave

Pozor pri nakupu MKČN

Leader projekt Male komunalne čistilne naprave, ki smo ga Razvojna agencija
Sora, občina Gorenja vas - Poljane in občina Škofja Loka začeli izvajati oktobra lani, se septembra zaključuje. Partnerji projekta smo ugotovili, da lastniki
obstoječih objektov večinoma niso poznali zahtev za obstoječe objekte, ki odvajajo odpadno komunalno vodo v pretočne greznice, možnih načinov ureditve z
malimi čistilnimi napravami različnih tehnologij čiščenja in možnosti za znižanje
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Z
izvedbo projekta so te informacije pridobili.
Na podlagi pregleda ponudbe malih ko
munalnih čistilnih naprav (MKČN) do 50 PE
na slovenskem trgu smo ugotovili, da je na
prodaj dokaj velik delež MKČN, ki ne izpoln
jujejo zahtev zakonodaje. Trgovci jih kljub temu
prodajajo kot ustrezne, z življenjsko dobo 25 in
več let ter pogosto brez vsakršne garancije za
potrošnika. Zaradi neurejenega stanja na trgu
MKČN je bilo možno tveganje opreme objekta z
neustrezno MKČN. Partnerji projekta smo podali
pobudo na Ministrstvo za gospodarstvo za večjo
zaščito potrošnikov s predpisom oziroma da se
MKČN uvrsti na seznam blaga, za katerega je
potrebno izdati obvezno garancijo za brezhibno
delovanje. Po zdaj veljavnem pravilniku o blagu,
za katerega se izda garancija za brezhibno delo
vanje, MKČN do 50 PE namreč ne spadajo med
tovrstno blago.
V okviru projekta smo pristojne opozarjali
tudi na neskladnosti na trgu MKČN. K boljši
zaščiti potrošnikov je pripomogel tudi admini
strativni nadzor nad izpolnjevanjem zahtev, ki so
ga tržni inšpektorji izvedli v mesecu maju 2011.
Predmet izvedenega administrativnega nadzora
je bilo označevanje MKČN s predpisanimi po
datki oziroma CE informacijo na proizvodu,
navodila za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje,
vsebina garancijskega lista (če je bil izdan ali
obljubljen prostovoljno), vsebina izdane ES
izjave o skladnosti in podlagah za njeno izdajo.

Tržni inšpektorji so v maju 2011 skupno opravili
40 inšpekcijskih pregledov, in sicer pet pri proizva
jalcih, 18 pri prvih distributerjih, šest pri trgovcih v
maloprodaji, pri 11 zavezancih pa je bilo ugotov
ljeno, da ne nudijo nadziranih proizvodov, ali pa je
družba prenehala z opravljanjem te dejavnosti.
Iz podatkov o rezultatih inšpekcijskega nad
zora izhaja, da so inšpektorji ugotovili največ
neskladnosti v zvezi z nezagotavljanjem doku
mentacije o opravljenem preskusu začetnega
tipskega preskusa (ZTP) pri priglašenem organu,
ki bi glasila na proizvajalca. Proizvajalci koristijo
ZTP drugih proizvajalcev, pri tem pa nimajo
urejenih razmerij med njimi o pravici koriščenja.
Prav tako iz ES izjave o skladnosti ni razvidno,
da je za proizvod pridobljeno poročilo o izve
denem ZTP; v ES izjavi o skladnosti za MČN ni
potrjena skladnost z drugimi predpisi, ali pa so
navedeni predpisi, ki ne veljajo več; ES Izjave o
skladnosti so bile v tujih jezikih; nepopolno CE

označevanje proizvoda in pomanjkljive garan
cije, zlasti manjkajoč seznam servisov.
Razkorak med zahtevami in stanjem na trgu
MKČN, novost, zahtevnost in obsežnost zakonskih
podlag in tehničnih specifikacij zahteva pomoč.
Lastniki obstoječih objektov so na srečanjih s
krajani, ki so potekala po krajevnih skupnostih
občin, izrazili potrebo po svetovanju pri odločanju
o nakupu, vgradnji in obratovanju MKČN.
Pri odločanju o nakupu potrebujejo predvsem
pomoč v obliki pregleda dokumentacije MKČN,
izboru optimalne tehnologije čiščenja oziroma
MKČN in pridobivanju virov financiranja. Za
nimanje je za pridobitev ugodnejših ponudb za
MKČN (skupna ponudba za več objektov).
Na osnovi izvedenih aktivnosti v okviru
projekta partnerji ugotavljamo, da je osveščanje
nujno in je z aktivnostmi in nudenjem strokovne
pomoči na področju MKČN treba nadaljevati.
V okviru izvedbe projekta smo na osnovi
pobud občanov razmišljali tudi o izdelavi sezna
ma ustreznih MKČN. Pridobivali smo podatke
o MKČN in pri tem izvedeli, da seznam pri
pravlja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).
Seznam je bil objavljen v juliju 2011 na spletni
strani GZS: http://www.gzs.si/slo/panoge/zbor
nica_komunalnega_gospodarstva/55005.
Seznam ni dokončen in se bo dopolnjeval s
prejemom ustrezne dokumentacije od dobaviteljev
oziroma zastopnikov MKČN.
RAS

Poljanci smo se poklonili
našemu rojaku
Konec avgusta je minilo 160 let, ko se je pri
Kosmu v Poljanah rodil rojak, priznani slovenski
pisatelj, politik in časnikar Ivan Tavčar. V svojem
življenju je dosegel izjemne uspehe. Delal je v
lastni odvetniški pisarni, zelo zavidljive uspehe je
dosegel na področju politike, saj je kar nekaj časa
deloval kot deželni poslanec in tudi kot župan
Ljubljane. Največja zapuščina pa je ostala v pisani
obliki, saj je napisal veliko pripovednih del, ki jih
še sedaj bere mlado in staro.
Ivan Tavčar je bil v svojem življenju, kljub več
selitvam in potovanjem, močno navezan na svoje
rodne kraje. V svojih delih je kot realist opisoval
Poljansko dolino in njeno preprosto kmečko ljudstvo. Svoja zadnja leta je preživel na Visokem, kjer
so ga 19. 2. 1923 tudi pokopali.
V počastitev rojstva so predsednik Kulturnega
društva Ivan Tavčar Poljane Izidor Jesenko,
predsednik KS Poljane Tone Debeljak, podžupan
Tomaž Pintar in župan Milan Čadež položili venec
Vanja Frlic
na njegovo grobnico na Visokem.
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PGD Javorje

Izšlo je

Razstava z dobrodelno noto Mladost na
preizkušnji
Na otvoritvi razstave s krajšim kulturnim
programom se je zbralo lepo število prijateljev
PGD Javorje in tudi Jovanovičevih prijateljev
ter domačinov. Kulturni program so sooblikovali
Javorski pevci pod vodstvom prof. Pavla Dolenca,
citrarka Barbi Bogataj in povezovalec programa
Marko Možina. Zbrane je nagovoril predsednik
PGD Ciril Alič, ki se je Jovanoviču zahvalil za
donacijo in poudaril njen pomen za društvo in
območje, ki ga pokriva PGD Javorje. Z zbranim
denarjem od prodaje Jovanovičevih del bodo
kupili avtomatski eksterni defibrilator. Naprava s
pomočjo elektrošoka spravi srce nazaj v normalen
ritem in tako reši življenje prizadetemu.
Nekaj več besed je o avtorju razstave in umet
niku izpod Blegoša povedal njegov prijatelj Alojzij
Pavel Florjančič, ki je Jovanoviča pobliže spoznal
leta 1990. TD Javorje je istega leta pripravilo prvo
razstavo likovnih del domačega umetnika v Javor
jah. Florjančič je v govoru predstavil ustvarjanje
Jovanoviča, izpostavil nekaj pomembnejših
dogodkov, kot sta sodelovanje umetnika na
mednarodnem kiparskem simpoziju Forma viva
leta 1968 v Kostanjevici na Dolenjskem, kjer je
med priznanimi avtorji, udeleženci simpozija
najbolj izstopal prav on, in njegova prva prodajna
razstava, od katere je izkupiček namenil za pomoč
otrokom v potresu v Banja Luki. Sicer to ni prva
Jovanovičeva donacija, saj kot nam je povedal
po končanem kulturnem programu: »Vsako leto
podarim neki organizaciji svoja dela, bodisi RK,
Sožitju, zdravstvenemu domu ... Človek mora
vedno misliti in dati za tisto, kar kraj potrebuje in
če s svojim prispevkom lahko pomaga.« Pravi,

Foto: Lidija Razložnik

V dvorani OŠ Javorje je bila otvoritev razstave slik domačega umetnika Petra
Jovanoviča, ki se je velikodušno odzval na pobudo PGD Javorje pri zbiranju
sredstev za nakup avtomatskega eksternega defibrilatorja. Tako je PGD Javorje
doniral zbirko svojih 14 slik z naslovom Sanja z odprtimi očmi in rokami.

Jovanovič ob eni izmed svojih slik, za katere je
bilo veliko zanimanja.
da bo v bližnji prihodnosti pripravil razstavo tudi
v občini, kaj več pa še ni hotel izdati. Prav tako
ne, koliko slik ima doma. Povedal pa je, da ima
pripravljene risbe s tematiko dveh pesnikov, tretja
zbirka pa je v pripravi ter da je bila omenjena
razstava njegova tretja v Javorjah.
Po končanem kulturnem programu je sledilo
še druženje ob pijači in jedači ter seveda prodaja
slik. Prodane so bile v trenutku, tako da sta bila
Javanovičev plemeniti namen ter želja javorskih
gasilcev izpolnjena.
Lidija Razložnik

Foto: Tina Dolenc

Peti pokriti most v Poljanski dolini

Dotrajana Neškova brv je dobila novo podobo, tako kot so jo imeli mostovi na Poljanski Sori v
preteklosti. Brv je že odprta za pešce, uradno odprtje pa bo novembra ob občinskem prazniku.
Obnova brvi je bila sofinancirana iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija
2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, državnih sredstev in deloma tudi
iz občinskega proračuna.
T. D.

»Če človek hodi okrog z odprtimi očmi in
ušesi, vidi in sliši veliko, celo preveč. V sebi
obdržim le tisto, kar lahko nekoč kasneje kot
življenjsko izkušnjo nekega lika uporabim v
zgodbi.« Tako o snovi za svoje pisanje pravi Min
ka Likar, avtorica knjige Mladost na preizkušnji,
ki poleg naslovne povesti prinaša tudi novelo
Prikrita resnica. Knjiga je izšla v začetku sep
tembra in je že avtoričina tretja po vrsti.
V ospredju povesti so člani kmečke družine
Krajnc, ki se morajo zaradi odločitve matere Elce,
da bo šla delat v mesto, spoprijeti z novimi vlogami
in nalogami. Hišni gospodar za ženino željo po
enakopravnosti nima pravega posluha. Tudi otroci
so zmedeni, najbolj obremenjena pa je odraščajoča
hčerka Justina, ki mora nenadoma postati hišna
gospodinja. Kot pove Likarjeva, so glavne osebe
predstavljene z vsemi svojimi pozitivnimi lastnost
mi in napakami, v ospredju pa so njihova občutja.
Najbolj dodelan lik je prav Justina, ki skozi povest
odraste iz otroka v žensko, pri čemer ji seveda ni
prizanešeno s prvim ljubezenskim razočaranjem in
drugimi mladostniškimi težavami.

Drugi del knjige prinaša novelo, ki je bila
kot podlistek pred tridesetimi leti objavljena v
Kmečkem glasu in je v bralcih že takrat vzbu
dila veliko zanimanja. Obe besedili sta namenjeni
različnim generacijam. Pripadniki starejše, pred
vsem kmečke generacije, so po mnenju avtorice
veliko tega, kar je v zgodbi, doživeli sami in se
bodo v podobnih dogodkih morda našli. Mlajšim pa
lahko služi za primerjavo, kako drugače se je živelo,
razmišljalo in delalo pred pičlimi petdesetimi leti.
V zvezi s prihodnjimi pisateljskimi načrti Likar
jeva sicer na prvo mesto postavlja Pisano njivo v
Kmečkem glasu, obenem pa upa, da bosta povest
in novela všeč bralcem, kar je zanjo največja spod
buda za nadaljnje ustvarjanje v pisani besedi.
Knjigo Mladost na preizkušnji – njen izdajatelj
in založnik je Zveza kulturnih društev iz Škofje
Loke – lahko bralci kupijo v trgovini KGZ Gorenja
vas (pri blagajni), pri Marku Črtaliču na JSKD v
Škofji Loki, v Marinkini knjižnici pri DU Škofja
Loka ali pri avtorici Minki Likar, ki se bo oglasila na
telefon 041 919 767. Avtorica bo knjigo tudi javno
predstavljala, in sicer prvič 16. septembra ob 19.30
v PŠ Javorje skupaj z Nežo Maurer, ki je napisala
uvodne besede v knjigi. Druga predstavitev bo
29. septembra ob 19. uri v Miheličevi galeriji z
Markom Črtaličem in Moniko Tavčar. Oktobra
bodo sledile še predstavitve drugod.
Ana Jurjevič
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Kulturna dediščina

Foto: Lidija Razložnik

Letošnje praznovanje Semanjega dne je bilo za vaščane Hotavelj ponovno
posebno doživetje. Po deseti sveti maši v cerkvi sv. Lovrenca so se v sprevodu,
na čelu katerega so bili domači muzikantje, poimenovani Hotaveljski kvintet,
odpravili v staro vaško jedro. Tam so slovesno odprli obnovljen vodnjak oziroma
vaško štirno, iz katere je po dobrih 50-ih letih ponovno pritekla voda.

Obnovljena štirna na Hotavljah
Štirno so domačini pričeli obnavljati na
aprilski delovni akciji, iskanje informacij o poza
bljenem vodnjaku pa se je začelo že mnogo prej.
Pomagali so zgodovinarji, etnologi in restavra
torji, dokončno podobo pa so osnovali na podlagi
pričevanj najstarejših domačinov.
Eden izmed najstarejših virov pitne vode v
starem vaškem jedru na zgornjih Hotavljah je bila
prav vaška štirna, stara vsaj tristo let. Zadnjih 50
let pa je bila pozabljena. Osnovna zunanja kon
strukcija vodnjaka na vitel je leta 1962 prešla v last
Loškega muzeja, ki je sedaj skrito razstavljen na
grajskem vrtu. Po preselitvi lesene konstrukcije v
muzej domačini niso dovolili, da bi se jašek zaprl,
zato so postavili nadomestno betonsko štirno,
vendar brez črpalke, ki je niso nikoli dobili.

Uporabili so tradicionalne tehnike izdelave

Danes stoji replika lesene konstrukcije vodn
jaka, ki so jo mojstrsko izdelali tesar, kamnosek,
zidar, kovač in slamokrovec. Ves les za konstrukcijo
in vreteno je ročno tesan z uporabo tradiciona

lnega orodja. Osnovna konstrukcija in vitel sta
kopiji originalnega vodnjaka. Ročno izdelano je
tudi vedro. Les za leseni del vodnjaka je bil posekan
januarja ob primerni luni in je ležal v gozdu vse do
spomladi. Največji izziv je za sodelujoče pri obnovi
predstavljal ustrezen les za kolo, saj je obod kolesa
izdelan samo iz treh kosov. Prvotno je bil vodnjak
iz vseh strani obit z opažem. Pri obnovi pa se je
uporabil boljši les, sprednji del pa je ostal odprt za
dostop. Tudi vsi železni deli vodnjaka so ročno ko
vani, vključno z žeblji in ročajem pri vedru. Streha
vodnjaka izpred 50 let je bila iz lesenih desk, nova
pa je pokrita s slamo, kar bo vaščane spominjalo,
da so bile včasih nekatere hiše na Hotavljah tudi
pokrite s slamo. Znanje o pokrivanju s slamo je
pri nas že pozabljeno, zato je bil slamokrovec iz
Prekmurja. Kamenje za vodnjak je iz lokalnega
okolja in skromno obdelano, tako kot nekoč.
Prenovljen vodnjak bo služil kot sekundarni
vodni vir, glede na redkost tega tipa vodnjaka pa
bo predstavljal novo turistično znamenitost na
Hotavljah in pomemben opomin na pozabljeno
ljudsko arhitekturno dediščino.

Vodna učna pot Hotavlje

Vodnjak je del nastajajoče vodne učne poti, ki
povezuje naravno in kulturno dediščino Hotavelj.
Idejno zasnovo, ki obsega osem tem, so pod vod
stvom mentorice Alenke Pivk pripravili domačini,
ki obiskujejo 8. razred OŠ Ivana Tavčarja: Matic
Jezeršek, Jan Dolinar, Aljaž Mravlja, Selvedin
Šišić, Lucija Podobnik in Eva Peternelj. Izdali so
tudi zgibanko z opisom poti, ki jo je med drugim
mogoče dobiti tudi v gostilni Lipan.

Počitnice malo drugače

Na Sovodnju je bila izvedena
že četrta poletna šola glasbe
Med poletnimi počitnicami je bila na Sovod
nju že četrta poletna šola glasbe. Organizator
(KUD Glasbene muze ob pomoči POŠ Sovodenj,
ki je tudi tokrat odstopila prostore šole in uporabo
klavirja) se trudi nuditi možnost kakovostnega
aktivnega preživljanja delčka počitnic tukajšnjim
otrokom. Tovrstna poletna šola je že dodobra
sedla v srca ljudi, saj so sadovi večletnih prizade
vanj obrodili lepe uspehe.
Letošnje poletje se je šole udeležilo šest
otrok, od tega trije novinci. Poskrbljeno je
bilo celo za »dopoldansko varstvo« oziroma
celovito kreativno preživljanje prostega časa,
saj je bila mentorici Maji Tajnšek v veliko
pomoč dijakinja srednje vzgojiteljske šole
Urška Demšar, tudi sama pred štirimi leti
prvič udeleženka poletne glasbene šole. Tako
so se trije udeleženci učili osnov, dve sta bili
na nadaljnjem izpopolnjevanju, še posebej pa
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na tem mestu velja omeniti Manco Demšar,
ki je bila tokrat že četrtič aktivna udeleženka
poletne šole in ki je junija letos zelo uspešno
tekmovala na mednarodnem tekmovanju pia
nistov v Bologni.
Poleg vsakodnevnega individualnega in sk
upinskega pouka glasbe in instrumentov so se
udeleženci družili ob igrah, branju, petju, risan
ju itn., na koncu pa povabljenim poslušalcem
pokazali, kaj so se naučili. Vsak se je potrudil
po najboljših močeh in želja mentorice je, da jih
glasba v kakršni koli obliki spremlja še naprej.
Starši so zadovoljni potrdili, da je veselje do
glasbe že prešlo na njihove otroke, tako je bil
osnovni namen poletnega glasbenega druženja
izpolnjen .
Zahvala tudi Milki Burnik za pomoč pri
realizaciji delavnic.
Marija Rijavec, KUD Glasbene muze

Foto: Lidija Razložnik

Po 50-ih letih iz štirne ponovno pritekla voda

Komaj vidna štirna na Loškem grajskem vrtu

Največ šteje prostovoljno delo

Hotaveljci so za obnovo vaške štirne na razpisu
Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih
voda uspeli pridobiti 3200 evrov. Razliko do
7.840 evrov, kolikor je stala obnova, je pokrila
občina Gorenja vas - Poljane. Celotna vrednost
projekta obnove vodnjaka pa bi ob ovrednotenju
prostovoljnega dela znašala okoli 12.000 evrov.
Pri obnovi je sodelovalo pet glavnih izvajalcev,
TD Slajka Hotavlje, PGD Hotavlje in okoli 20
prostovoljcev.
Nad lično obnovo vaške šterne so bili poleg
povabljenih gostov – župana Milana Čadeža, An
dreje Roš, vodje projektov pri Heliosu, Mitja Breclja
iz ministrstva za okolje – navdušeni tudi domačini
in obiskovalci. Štirno je blagoslovil župnik Gregor
Luštrek. Po končanem uradnem delu je sledilo
druženje ob domači glasbi in domačih dobrotah,
potekal pa je tudi pravi vaški sejem, kjer so svoje
dobrote ponujali domači ponudniki izdelkov.
»Obnova vodnjaka je dober primer, kako
lahko na lokalni ravni prebivalci sami poskrbimo
za ohranjanje naravnih vodnih virov ali pa drugih
naravnih ali kulturnih znamenitosti. Pogosto
slišimo, kaj vse bi država ali občina morala postoriti
v določenem naselju, prebivalci pa čakajo, da se
stvari (ne) naredijo same od sebe. Samoinicia
tivnost pri idejah, pridobitvi finančnih sredstev in
tudi prostovoljno delo v okviru društev so recept
za uspešne projekte, kot je obnova vaške štirne, pa
tudi drugih izvedenih projektov na Hotavljah,« je
povedala Alenka Pivk, sicer tudi koordinatorica
obnove vodnjaka.
Roman Demšar pa je dodal: »Štirna je še ena
duša več in okras vasi ter je pomembna za razvoj
turizma na Hotavljah. Njena obnova je rezultat
skupnega dela, prostovoljstva in povezanosti
vaščanov. Ob tej priložnosti bi rad pohvalil vse
sodelujoče ter se jim zahvalil za pomoč pri pripravi
tako Večera slovenskih podoknic in Semanjega
dneva, za sodelovanje na delovnih akcijah ter pri
obnovi vaške štirne, saj nam taki projekti uspejo le
s skupnimi močmi. Zahvala gre tudi Alenki Pivk,
ki je koordinirala vsa dela okoli obnove ter skrbela,
da so dela potekala nemoteno.«
Lidija Razložnik

Posebna zahvala
Hotaveljci se za pomoč in pripadnost zahvaljujejo
Eriku Matijeviću, ki pomaga na vseh hotaveljskih
veselicah s pobiranjem smeti in ostale embalaže
že med veselico. Tako olajša delo vaščanom, ki so
zadolženi za pospravljanje po končanih veselicah.
Zahvaljujejo se tudi Pavli Prijatelj, ki skrbi za spomenik
poleg Šupcovega travnika in ki ga še posebno uredi
pred prireditvami. Iskrena hvala obema za njun trud.

Oratorij v Gorenji vasi

Otroci se radi udeležujejo oratorija

Foto: Robert Prosen

Oratorij je v Gorenjo vas privabil okoli 70 otrok iz domače gorenjevaške fare, nekaj
pa tudi iz Leskovice, Lučin in Stare Oselice. Tema oziroma naslov letošnjega oratorija
je bil V tvojo smer. Oratorij se je začel s sveto mašo, pri kateri je novi župnik Gregor
Luštrek nagovoril in blagoslovil vse animatorje in udeležence ter sam oratorij.

Program, ki ga je poleg otrok izoblikovalo
tudi 25 mentorjev, je bil skoraj enak programu
preteklih let: jutranja molitev, zgodba, kateheze,
delavnice, velike igre na igrišču. Vsak dan pa
jim je poštar prinašal tudi pošto, ki so jo napisali
in poslali otroci in animatorji. Za ohladitev z
vodo so poskrbeli gasilci PGD Gorenja vas.
Vsebina oziroma naslov oratorija je vzet iz
Stare zaveze Svetega pisma, ki govori o preroku
Jonu. Bog je preroka Jona poklical k sebi, da bi
ta posvaril ljudstvo, ki je živelo v pregrehi in
razuzdanosti, a tega ni hotel storiti. Ko prerok
ugotovi, da mora nalogo opraviti tako, kot mu
je naročeno, pride do spoznanja, da Bog želi,
da se spreobrne in gre v pravo smer.

Zadnji dan oratorija je minil v znamenju
zaključne maše, razstave izdelkov, ki so jih
otroci izdelali v delavnicah ter pogostitve, za
katero so poskrbele pridne mame udeležencev.
»Zahvalila bi se vsem, ki nam vsako leto
prisluhnete in po svojih močeh pomagate
tako materialno kot finančno, in tudi tistim,
ki darujete svoje molitve v ta namen. Posebna
zahvala velja župniku Gregorju Luštreku, ki
nas je velikodušno sprejel ter nas duhovno
vodil in podpiral v času oratorija,« je svoje
pripovedovanje strnila vodja, že 6. oratorija,
Bernarda Prosen.
Lidija Razložnik

V Tvojo smer!
To je bil naslov letošnjega oratorija, ki se je v
Poljanah odvijal med 3. in 9. julijem. Za nas Poljance
je to že deveti oratorij zapored, a je zanimanje zanj še
vedno veliko. Letos se ga je udeležilo 84 otrok in 34
animatorjev, ki smo se skupaj igrali, peli, molili, ustvarjali, se smejali in kakovostno preživljali počitniške
dni vsak dan od devetih zjutraj do štirih popoldne.
Skozi igrano zgodbo so otroci tokrat spoznali
preroka Jona, ki jih je spremljal tudi v katehezah.
Po malici so odšli v izbrano delavnico: ustvarjalno,
kuharsko, skavtsko, športno, stilsko, ultra adrenalinsko in delavnico preživetja v naravi. Po kosilu
so se lahko nasmejali novim izvirnim animacijam
in pokazali svoje talente. Na koncu pa so svojo
energijo spretno porabili pri velikih igrah.
Sreda je bila dan za izlet, ko smo si v Ljubljani
ogledali cirkuško predstavo, v četrtek pa so bile na
vrsti težko pričakovane vodne igre. Tudi letos so
jih z vodo popestrili gasilci, za to se jim najlepše
zahvaljujemo. Pohvala in zahvala gre tudi kuharicam in kuharju, ki so vsak dan poskrbeli za naše

Počitnikarije

Počitniški športni
tabor v Gorenji vasi

Učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas so avgusta en teden uživali v
športnem duhu. Športno društvo Blegoš
je organiziralo tradicionalni 13. poletni
počitniški športni tabor pod vodstvom
Alenke G. Luznar. Udeležilo se ga je osemindvajset deklet in devet fantov od 6.
do 9. razreda, kar je več kot zadnja leta.
En učenec je bil tudi iz OŠ Poljane.
Skupine so vodili zunanji sodelavci Vesna
Šinkovec, Urban Trček, Uroš Stankovič in Maja
Rezar. Otroci in vaditelji so spali v učilnicah
šole na šolskih blazinah, prinesli so si le rjuhe
ali spalne vreče. Dneve so zapolnili z zanimi
vimi športnimi dejavnostmi. Igrali so košarko,
odbojko, mali nogomet, rokomet, namizni tenis,
badminton, med dvema ognjema, floorball ter
imeli aerobiko. Poleg tega jih je vsak dan čakala
jutranja telovadba, navajali so se na red, se učili
osebne higiene in medsebojnih odnosov. Še
posebej so se otroci zabavali zvečer, ko so se
pogovarjali in igrali karte.
Ker je bilo sončno, zelo vroče vreme in so si
želeli osvežitve, so se vsak dan s kolesi odpravi
li kopat. Prvi dan so se hladili v Kopačnici ter
si privoščili sladoled. Eno dopoldne so se fantje
podali na pravo kolesarsko turo na Javorč, pod
vodstvom dveh turnih kolesarskih vodnic,
dekleta pa so se potila na igrišču. Popoldne
so se vsi odpeljali k Tavčarjevemu dvorcu na
Visoko in se ohladili v reki Sori. Po večerji so
se sprehodili po Gorenji vasi, pred spanjem pa
je bil najzanimivejši turnir v igranju igre s kar
tami ena. Naslednji dan so se s kolesi odpeljali
do Hotavelj in se od tam peš podali na Slajko.
Popoldan so na igrišču pred šolo pripravili
vodne igre, zvečer pa so v avli šole organizirali
kviz male sive celice. Zmagovalci tega kviza
so za nagrado lahko naslednje jutro podaljšali
spanje do pol osmih, medtem ko so ostali šli
na vsakodnevno jutranjo telovadbo. Predzad
nji dopoldan so spoznali veliko zanimivih vaj
rolanja, popoldan pa so se spet hladili v reki
Sori. Zvečer so pripravili zaključni večer, kjer
so se posamezne skupine predstavile z zanimi
vimi točkami. Zadnji dan so poleg iger z žogo
namenili pospravljanju sob oziroma učilnic ter
se posladkali s čokolado.
Alenka Gartner Luznar

želodce, ter seveda sponzorjem in vsem, ki ste
tako ali drugače pripomogli k izvedbi še enega
odličnega oratorija. Najlepša hvala tudi župnikoma
iz Poljan in Javorij za skupne uvode v kateheze in
zaključno sveto mašo.
Novost letošnjega oratorija je spletna stran:
http://www.oratorijpoljane.si/, kjer si lahko preberete,
kaj se je dogajalo po posameznih dnevih in najdete
nekaj foto utrinkov.
Mira Demšar

Posadili so lipo
OO Slovenske demokratske mladine, podmladka OO SDS Gorenja vas - Poljane, je ob
20. obletnici samostojne Slovenije v Lučinah ob
domu krajanov posadil lipo. Tako podmladek
nadaljuje tradicijo, ki so jo lansko leto pričeli
v Javorjah, saj menijo, da se je treba zavedati
svoje domovine in jo vsako leto na njen praznik
tudi primerno počastiti.
OO SDM Gorenja vas - Poljane
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Večer slovenskih podoknic in Semanji dan

»Pravi Hotaveljc mora biti
za semanji dan doma«

Kam septembra in oktobra?

Foto: Lidija Razložnik

TD Slajka Hotavlje je na večeru slovenskih podoknic tudi
tokrat navdušil z veseloigro v poljanskem narečju, pod katero
se je kot scenarist in režiser podpisal Roman Demšar. Igra z
naslovom Semanji dan ali Hotavelci v nebesih je ponovno
privabila ogromno število ljudi od blizu in daleč.

Hotaveljcem se v »nebesih« ne godi slabo.
Z igro so obudili spomin na sovaščane, ki so žal že preminuli,
nanje pa se radi spomnijo, saj so jih spoštovali in jih imeli radi. Tako
so se spomnili Maticovga Korlna, Šubcovega Janeza, Slajkorjevega
Poldeta, Podrobarjevega Toneta ... Prvi del igre se je odvijal v nebesih
– kaj se dogaja tam gori in da se z nebes dobro vidi tudi na Hotavlje,
kaj se tam pred semanjim dnevom dogaja ter kaj bo potrebno v bližnji
prihodnosti obnoviti oziroma popraviti. V drugem delu pa je bilo
moč videti še živeče vaščane pri svojih opravilih. Sporočilo letošnje
igre je kratko, a zato drži kot pribito, da mora biti pravi Hotaveljc
za semanji dan, največji praznik vasi, doma. Igralska ekipa, ki je
bila letos nekoliko okrnjena, veliko igralk namreč letos pričakuje
naraščaj, je kljub temu svoje delo opravila prepričljivo.
Za glasbeni vložek so poskrbeli Štedientje, Igor in zlati zvoki
ter vokalna skupina Cantabile, ki je na Hotavljah nastopila prvič.
Po končanem kulturnem delu je sledila veselica z ansamblom Roka
Žlindre. Dan kasneje, na vaški praznik, pa so vaščani Hotavelj
in okoliških vasi praznovanje pričeli oziroma nadaljevali s sveto
mašo v cerkvi sv. Lovrenca, nato pa so v sprevodu šli do starega
vaškega jedra, kjer so letos slovesno predali namenu vaški vodnjak
oziroma štirno.
Lidija Razložnik

Za gasilce bo nastopil policijski orkester
Hotaveljska društva: PGD Hotavlje, TD Slajka Hotavlje,
ŠDMH in vaški odbor Hotavlje v soboto, 9. septembra, vabijo
na dobrodelni koncert za izgradnjo novega gasilskega doma
na Hotavljah. Koncert slovenskega policijskega orkestra s
solistom Matjažem Mrakom bo v športni dvorani OŠ Poljane s
pričetkom ob 19. uri.
Karte so na voljo v predprodaji, in sicer v gostilni Na Vidmu,
gostilni Pr’ Sedmic, v gostilni Lipan, okrepčevalnici Blegoš, KGZ
Poljane, KGZ Gorenja vas, KGZ Hotavlje, na Info točki v Škofji
Loki (bivši Petrol), in pred začetkom koncerta.
L. R.

Vadba pilatesa in zumbe v Gorenji vasi
Plesno-športni center RitmoLoko bo v mesecu oktobru pričel
z organiziranimi vadbami pilatesa in zumbe tudi v prostorih OŠ
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.
Vadba pilatesa, s pričetkom 4. oktobra, bo vsak torek ob 18.
in 19. uri ter vsak četrtek ob 18. uri. Vadba zumbe, ki se bo pričela
6. oktobra, pa vsak četrtek ob 19. uri. Brezplačna predstavitvena
vadba za odrasle zumba ter zumbetomic – vadba zumbe za
otroke stare od 4. do 12. leta bo 29. septembra ob 18. uri v avli
OŠ v Gorenji vasi. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski
številki 041/710-310 ali po e-naslovu: info@ritmoloko.si L. R.
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• 9. september ob 19. uri: Dobrodelni koncert s Policijskim orkestrom za izgradnjo gasilskega
doma na Hotavljah v športni dvorani OŠ Poljane. Vabijo hotaveljska društva in VO Hotavlje.
• 11. september: Pohod na Bogatin. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji vasi. Dodatne
informacije in prijave pri vodniku Matjažu Mraku na telefonski številki 031/891-762. Tura je
nezahtevna, 6 ur hoje. Organizira PD Gorenja vas.
• 14. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira
RAS.
• 15. september: Pohod na Mrzli vrh nad Tolminom. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji
vasi. Dodatne informacije in prijave pri Pavletu Čadežu na telefonski številki 04/51-07-720 ali na
030/692-155. Organizira Upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 16. september ob 19.30 uri: Literarni večer: Mladost na preizkušnji – predstavitev nove
knjige Minke M. Likar, z Nežo Maurer in drugimi gosti v dvorani PŠ Javorje. Organizira KUD
Trata - Gorenja vas.
• 18. september ob 10. uri: Vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš. Prijave na dan prireditve od 8.
do 9:30 ure. Dodatne informacije in prijave pri Aljažu Gamsetu na telefonski številki 031/510-201.
Organizira ŠDMH.
• 18. september: Pohod na Briceljk. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji vasi. Dodatne
informacije in prijave pri vodnici Alenki Pivk na telefonski številki 070/856-385. Tura je zelo
zahtevna, 8 ur hoje. Organizira PD Gorenja vas.
• 21. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira
RAS.
• 23. september od 16. ure dalje: Praznovanje 40-letnice delovanja ŠD Blegoš v OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas. Organizira ŠD Blegoš.
• Začetek oktobra: Podjetniški krožki za osnovnošolce na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi in
OŠ Poljane. Dodatne informacije in prijave na telefonski številki 04/5060-223 ali na www.ra-sora.
si. Organizira RAS.
• 28. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira
RAS.
• 2. oktober ob 8.30 uri: Pohod na Hrastov grič in Javorč v okviru Hotaveljske grče. Zbirno
mesto pred pokopališčem v Gorenji vasi. Dodatne informacije in prijave pri Bojanu Šturmu na
telefonski številki 031/812-316. Organizira ŠDMH.
• 2. oktober ob 9. uri: Pohod skozi Zalo. Zbirno mesto pri domačiji Bukovc v Žirovskem Vrhu
44. Dodatne nformacije in prijave pri Luciji Kavčič na telefonski številki 031/693-731 ali na e-naslovu
lucija@tdzirovskivrh.si. Prijave se zbirajo do 30. septembra. Organizira TD Žirovski vrh.
• 2. oktober od 15. ure dalje: Kosilo in druženje s kratkim kulturnim programom za starejše
nad 75 let po sv. maši v kulturnem domu Lučine. Organizira KORK Gorenja vas.
• 5. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira
RAS.
• 6. oktober: Pohod na Trstelj - Cerje. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji vasi. Dodatne
informacije in prijave pri Pavletu Čadežu na telefonski številki 04/51-07-720 ali na 030/692-155.
Organizira Upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 7. do 28. oktober ob petkih popoldne in sobotah dopoldne: Mala šola podjetništva – Start!up
2011. Dodatne informacije in prijave na telefonski številki 04/50-60-223 ali na www.ra-sora.si.
Organizira RAS.
• 8. oktober od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na vaškem trgu v
Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 9. oktober od 10. ure dalje: Kosilo in druženje s kratkim kulturnim programom za starejše
nad 75 let po sveti maši v župnišču v Stari Oselici. Organizira KORK Gorenja vas.
• 11. oktober ob 13. uri: Delavnica: Sodobni menedžment motivacije v veliki sejni sobi UE
Škofja Loka. Dodatne informacije in prijave na telefonski številki 04/50-60-223 ali na www.ra-sora.
si. Organizira RAS.
• 12. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira
RAS.
• 16. oktober: Izlet v neznano. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji vasi. Dodatne
informacije in prijave pri vodnici Alenki Pivk na telefonski številki 070/856-385. Organizira PD
Gorenja vas.
• 15. oktober ob 8.30 uri: Urekov pohod na Goro. Zbirno mesto pri Petrolu v Gorenji vasi in
pred Gostilno Lipan na Hotavljah. Dodatne informacije in prijave pri Bojanu Šturmu na telefonski
številki 031/812-316. Organizira ŠDMH.
• 19. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira
RAS.
• 22. oktober ob 20. uri: 15. obletnica plesne skupine Step v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas. Organizira Plesna skupina Step.
• 26. oktober ob 13. uri: Delavnica: Ko pride na obisk davčni inšpektor v veliki sejni sobi
UE Škofja Loka. Dodatne informacije in prijave na telefonski številki 04/50-60-223 ali na www.
ra-sora.si. Organizira RAS.
• 26. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira
RAS.
• 31. oktober: Turnir v malem nogometu v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.
Dodatne informacije in prijave pri Klemenu Šturmu na telefonski številki 031/509-344. Organizira
ŠD Sovodenj.

Praznik žetve na Žirovskem vrhu

Tokrat so sadili repo – in za boljšo letino zraven lagali

Foto: Tadej Oblak

TD Žirovski vrh se lahko tudi letos pohvali z uspešno izvedbo prireditve Praznik
žetve, ki tradicionalno poteka zadnji vikend v juliju. Pestro in zanimivo kulturno
ter etnografsko dogajanje na Žirovski vrh privabi vsako leto več obiskovalcev.
Letošnja udeležba je bila rekordna.

Sobotni večer je minil v znamenju domače
dramske igre Mladost je norost, ki jo je že deveto leto
spisala članica TD Žirovski vrh Tončka Oblak. V igri
se je vrnila v začetek 20. stoletja, ko je na podeželju
življenje teklo po drugače ustaljenih tirnicah in se
tokrat dotaknila mladosti, ki je, kakor že sam naslov
pove, norost. Člani TD, ki so sicer tudi člani dram
ske skupine Zala, so v igri prikazali mladostniško
razigranost in vzgojo pod vplivom strogih staršev. Ti
so budno spremljali mlade, še posebej, da se dekleta
ne bi omadeževala. Po drugi strani pa so bila dekleta
vedno drugorazredna, mnogo manj upoštevana in
manjvredna v družbi fantov. Nemalokrat tudi slabo
poučena o telesnih spremembah, ki jih prinese
odraščanje. O tem se je namreč govorilo le potihem
in na skrivaj. Mladi so morali zelo spoštovati svoje
starše in starejše, ki so skrbeli za ugled hiše.

Po zaključku kulturnega programa je sledila
veselica s skupino Malibu.
V nedeljskem programu pa si je bilo moč
ogledati v dveh delih delo kmetijskih strojev na
travniških brežinah. Veliko zanimanja je pritegnil
šov imitatorjev, kjer so Lucija Kavčič, Mihela
Kokelj, Žiga Triler in Janko Kaplan imitirali oseb
nosti, kot so Analiza, Helena Blagne, Srpentinšek,
Hugo Chavez, Zoran Janković, dr. France Rode,
Ifigenija in Janez Janša. Osredotočiti so se morali
na stil oblačenja danes in v preteklosti. Izbirali so
namreč eko nošo, ki bi hkrati vzpodbudila kmeti
jsko dejavnost v kraju in bila lepa ter še priročna.
Izbrali so volneno nošo. Bučen aplavz sta poželi
tudi lesena in slamnata noša.
Kasneje je v programu zaplesala otroška
folklorna skupina pod vodstvom Lucije Kavčič,

s skečem sta nasmejali Cilka Bohinc in Minka
Likar, meh harmonike je raztegnil Filip Kavčič,
svoje plesno znanje pa je pokazala tudi odrasla
folklorna skupina Zala.
Letos na Žirovskem vrhu niso želi, saj ni bilo
kaj žeti, so se pa zato lotili setve repe po starem in
poleg še lagali, da bo repa bolj debela. Zato pa so
prikazali mlačev in čiščenje žita, izdelavo plevnice,
cepljenje drv …
Člani jamarskega društva Gorenja vas so
poskrbeli za adrenalinsko izkušnjo z letos prvič
postavljeno gugalnico. Na prireditvenem prostoru
so bile postavljene številne stojnice, ki so ponujale
domače dobrote in izdelke, tako je lahko vsakdo
našel kaj zase.
Jegerbunker je tudi letos imel velik obisk in so si
ga obiskovalci z zanimanjem ogledali, vanj vstopili
in pogasili žejo. Mičnim medicinskim sestram so
se letos pridružile še vojakinje.
Na prireditvi je bilo poskrbljeno tudi za
najmlajše, ki so se lahko udeležili slikarske
delavnice pod vodstvom Iztoka Kavčiča in tako
naslikali Bukov vrh ter folklorne delavnice, kjer
so se skupaj z mentorico Lucijo Kavčič naučili eno
izmed manj znanih otroških igric –V kleti je strah,
ki so jo kasneje predstavili občinstvu. Za vse željne
plesa pa je igral in pel ansambel Odmev.
»Menim, da smo letošnjo prireditev zelo dobro
izpeljali, seveda bomo do drugega leta poskusili
odpraviti še nekatere manjše napakice in stvari še
bolj dodelati, da bosta Kekčev grič in prireditev
še bolj zasijala. Smo pa nedvomno zadovoljni z
izvedbo prireditve ter veseli vseh pohval, ki smo
jih prejeli. To nam daje zagon za naprej in voljo do
prostovoljnega dela, ki ga pri pripravi omenjene pri
reditve ni bilo malo,« je povedala Lucija Kavčič.
Lidija Razložnik

40 let oglarjenja na Starem vrhu

Ob jubileju na ogled razstava starih strojev in orodja
Kopo so namreč pretekla leta prižgali prav na
Dan oglarjev, letos pa so to storili že teden dni prej.
Kulturni program so bogatili pevci Zadružniki ter
mladi glasbeniki Žan na harmoniki, Lea in Sabina
na kitari. Klemen Dolenc in Žan Pelipenko sta
odigrala odlomek iz Cvetja v Jeseni. Nastopil
je tudi Peter Debeljak, ki je raztegnil meh svoje
diatonične harmonike.
V etnografskem delu prireditve je bilo moč
videti pripravo male kope in trganje kope, postopke
spravila lesa ter kovače pri svojem delu. Veliko
zanimanja je požela razstava starih strojev in orodja,
novost prireditve, ki je bila na ogled na Grebljici.
Člani TD Stari vrh so obiskovalcem predstavili
stare stroje, orodje, traktorje, motorne žage, cepilce,
vozove, sani za les ... oziroma vse, kar so včasih
uporabljali pri spravilu lesa.
Obiskovalci so se pomerili pri nagradnem
vprašanju, koliko tehta ogromna bukova »čola«, ki

je bila razstavljena poleg kope. Zelo napeto je bilo
tudi pri »pajsanju hloda«, saj se je nanj prijavilo
rekordno število tekmovalcev – med njimi tudi
župan Milan Čadež, ki je s svojim sotekmovalcem
zasedel solidno 6. mesto. Za prvo mesto pa se je bil
oster boj. Lanska zmagovalca sta zasedla 4. mesto,
prvo mesto pa sta s časom 46 sekund osvojila Janez
Štalec in Franc Štalec iz Martinj Vrha.
TD Stari vrh je podelilo nagrade najbolj zvestim
gostom, ki že od leta 1978 prihajajo v Četeno Ravan
k Tavčarju in na Stari vrh v času Oglarjev. To so
družina Bonne iz Belgije, družina Valenčič iz Trsta
in družina Kastelic iz Ljubljane.
Kot je na Starem vrhu že navada, tudi letos
ni manjkala prava oglarska hrana pa tudi ostale
domače dobrote, ki jih pripravljajo kmečke žene.
»Prireditev je za nas izrednega pomena, saj si
težko predstavljamo poletje na Starem vrhu brez
oglarskega praznika. To prireditev so pred štirimi

Foto: Janez Dolenc

Letošnji Dan oglarjev na Starem vrhu je ponovno privabil mnogo gledalcev od
blizu in daleč, saj se je na prizorišču zbralo okoli 3000 ljudi. Zasluge gredo
organizatorju TD Stari vrh, ki vsakokrat pripravi bogat kulturno-etnografski
program. Ena od posebnosti letošnje prireditve je bila že kuhana kopa.

desetletji zasnovali naši očetje in dedje, zato ima
za nas še večjo vrednost. Poleg tega pa ohranja
kulturno-etnografsko dediščino in združuje ljudi
pod Starim vrhom, ne glede na to, kateri dolini
oziroma občini pripadajo. Veseli smo, da k nam
tudi zaradi tega praznika prihajajo ljudje od blizu
in daleč,« je povedal Janez Dolenc, predsednik
TD Stari vrh.
Lidija Razložnik
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Letos spet rekord proge

Foto: Leon Kavčič

V organizaciji Motokluba Buhc v sodelovanju z AMD Zvezda
je na cesti med Gorenjo vasjo in Lučinami potekala druga
od treh mednarodnih gorskohitrostnih dirk letošnje sezone v
Sloveniji. GHD Lučine, ki šteje za več mednarodnih pokalov
in prvenstev, je po besedah direktorja AŠ 2005 Dagmarja
Šustra ena največjih športnih prireditev v Sloveniji ter ena
od 30 največjih avtomobilističnih prireditev v Evropi.

Milan Svoboda na progi
Na sobotnem štartu se je letos zvrstilo 80 voznikov iz desetih evropskih
držav, na nedeljski tekmi jih je nastopilo 76. Na vseh uradnih treningih je bil
najhitrejši Čeh Milan Svoboda s formulo 3000 (Lola T 96/50), na tekmovanju
pa je samo še potrdil vlogo favorita. Že v prvi vožnji je pripeljal na cilj prvi in
dosegel rekord proge (2:05,34 – v povprečju je vozil 114,89 km/h), s katerim je
za več kot štiri sekunde izboljšal čas dosedanjega rekorderja, prav tako češkega
voznika Jaroslava Krajčija (2:10,01). V seštevku vseh treh voženj (6:23,02) je
za 13:03 sekunde prehitel najbližjega zasledovalca Italijana Marietta Nalona
z Lolo F3000 (6:36,05). Tretji v skupni razvrstitvi tekmovanja je bil Avstrijec
Hermann Waldy starejši (Lola B06/51) s skupnim časom 6:39,87. Najhitrejši
Slovenec je bil Marjan Smrdelj (6:45,76) na skupno četrtem mestu.
V skupni razvrstitvi Odprtega državnega prvenstva Slovenije (tudi Divizija
III) so bili najboljši trije: na tretjem mestu Andraž Hribar, na drugem Laszlo
Hernadi, prvo mesto pa si je privozil Milan Bubnič. V Diviziji II je bil najboljši
Leon Vodopivec, v Diviziji I pa Grega Premrl.
V Yugo pokalu je s skupnim časom 8:14,42 zmagal Franjo Merkač (zastava
yugo 65), v tekmovanju mladih do 21 let pa je slavil Leon Vodopivec.
Viktor Oblak, predsednik Motokluba Buhc, ki dirko vsa leta organizira, je
bil letos vidno zadovoljen: »V obeh dneh smo našteli okrog 2000 obiskovalcev,
največ doslej. Tudi vreme nam je šlo na na roko.«
Na dirki je prišlo tudi do manjšega incidenta, saj so bili nekateri krajani dos
lej vajeni, da jim vstop
nine ni bilo treba plačati.
»Letos smo tako za po
biranje vstopnine kot za
vzdrževanje reda najeli
profesionalno službo
iz okolice Krškega, ki
tukajšnjih krajanov in
razmer ne pozna«, je
pojasnil Viktor Oblak,
ki je še dodal, da dirke
prihodnje leto ne bo.
»Nekaj zaradi nezain
teresiranosti krajanov,
nekaj pa tudi zaradi
težavnosti organizacije
tovrstne dirke, kjer se
nesreča tudi ob lepem
vremenu in dobro prip
ravljeni progi kaj rada
zgodi.«
Damjana Peternelj
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S kolesom na Javorč v manj kot 20 minutah
Letošnji 8. kolesarski
vzpon na Javorč je postregel z novimi rekordi. V
sončnem vremenu se je
tekme, ki jo organizira ŠD
Sveti Urban in ki šteje tudi
za Pokal polanskih puklov,
udeležilo 74 tekmovalcev,
največ doslej. Goran Ikič
pa je za 7,4-kilometrsko
pot s 486 metri višinske
razlike potreboval le 19
minut in 55 sekund.
Tekmovalci so bili sicer razvrščeni v enajst kategorij. Med dečki je
slavil Jure Pustovrh (29:06) pred Juretom Mezgom (30:19) in Anžetom
Koračinom (32:14). Pri mladincih je prvo mesto zasedel Tilen Potisk
(23:08), drugo Jaka Čadež (26:53) in tretje Domen Božičnik (34:26). Nekaj
več konkurence je bilo med kadeti, kjer je najboljši čas dosegel Alen Štucin
(21:28), tesno za njim je v cilj prišel Miha Alič (21:46) in kot tretji Anže Žakelj
(22:51). V kategoriji juniorjev je slavil absolutni zmagovalec Goran Ikič pred
Miho Lavtarjem (24:08) in Pavlom Debeljakom (25:15). Najboljši trije pri
seniorjih so na cilj prišli z zelo majhno razliko, a kljub temu je bil najhitrejši
Andrej Dolenc (22:12), za njim je prišel Danilo Mištrafovič (22:38), sekundo
kasneje pa še Izidor Prevodnik. Med veterani je zlato medaljo prejel Lado
Žakelj (23:35), srebrno Jože Kordiš (24:03) in bronasto Andrej Marolt
(24:26). Na najvišjo stopničko v kategoriji gentlemeni je stopil Borislav
Skubic (24:27), eno nižje Milivoj Papič (25:33) in na tretjo Branko Novak
(25:51), v najstarejši kategoriji pa je slavil Jože Rogelj (25:54) pred Jane
zom Dremljem (26:56) in Francijem Koželjem (29:19). V mlajši ženski
kategoriji Ana Titan (34:59) ni imela konkurence, med starejšimi ženskami
pa je s progo najhitreje opravila Špela Škrajnar (27:09), za njo Valerija
Mrak (27:22) in Rada Žakelj (27:27). V enotni MTB kategoriji pa so najvišja
tri mesta zasedli Janez Cankar (28:19), Niko Pustovrh (30:54) in Simon
Demšar Lepi (31:26). Za merjenje časov tekmovalcev je poskrbel Timing
ŠD Poljane.
T. D.
Foto: Arhiv ŠD Sv. Urban

GHD Lučine

