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• 3. februar: Ogled 
plazu na Sovodnju po 
premikih po deževju.

• 7. februar: Sestanek 
na Ministrstvu za gospo-
darstvo zaradi pridobitve 
kohezijskih sredstev za 
vodovodni sistem Gorenja vas–Trebija. 

• 9. februar: Na praznovanju kulturnega 
praznika, tokrat v organizaciji KS Trebija.

• 9. februar: Na občnem zboru Gasilskega 
društva Javorje. 

• 14. februar: Obisk z Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje na plazišču na Sovod-
nju. Odgovornim je občina želela pokazati 
in dokazati, da so razmere resne.

• 18. februar: Sestanek na ARSO Kranj, 
predstavitev projekta v dolini Kopačnice 
in težave s spremembami režima vodotoka 
Poljanske Sore v Vrbju, Žabji vasi in na 
Visokem. Za izgubljena zemljišča na račun 
vodotoka v ARSO predlagajo spremembo 
parcelnega katastra.

• 18. februar: Skupščina STC Stari vrh, na 
kateri so bile sprejete pomembne odločitve za 
delovanje našega smučišča v prihodnosti.

• 20. februar: Obisk Sama Golobiča, 
predsednika AMD Zvezda, in Željka No-
vosela. Dogovorjeno je bilo, da bo tudi 
letos mednarodna gorska hitrostna dirka 
v Lučinah izpeljana, in sicer od 9. do 11. 
avgusta v organizaciji AMD Zvezda.

• 23. februar: Ogled tekmovanja v led-
nem plezanju na slapu Podrancka za pokal 
Poljanske doline v organizaciji Plezalnega 
društva Cempin.

• 23. februar: Na občnih zborih Planin-
skega društva Gorenja vas in Gasilskega 
društva Lučine.

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 04/51-831-
00 in povejte, približno koliko časa boste 
potrebovali, da boste dobili termin in vam ne 
bo treba čakati. Lahko se zgodi, da kdaj zaradi 
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim 
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že 
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje. 

M. B.

15. seja občinskega sveta

Sprejeli dopolnitve in popravke več pravilnikov
Večina sklepov, ki so jih občinski svetniki sprejeli na februarski seji, se je 
nanašala na spremembe statuta občine in drugih pravilnikov.

Občinski svetniki so tako potrdili osnutek 
posodobljenega Statuta Občine Gorenja 
vas - Poljane, izdelavo katerega so naročili 
na predlog Ministrstva za pravosodje in 
javno upravo. Statut je nespremenjen že od 
leta 2001, zato ga je bilo treba posodobiti 
in uskladiti s spremembami zakonodaje, na 
katero se nanaša. Poleg tega so izboljšali 
posamezne člene, odpravili nekatera vsebin-
ska podvajanja določb ali natančneje določili 
posamezne člene. Bolj podrobno so opredelili 
nezdružljivost funkcij, naloge in financiranje 
občine, nadzor nad delom občine in njenih 
organov. Pred dokončnim sprejetjem statuta 
bo sledila še javna obravnava.

Občinski svetniki so tudi potrdili spremembo 
odloka o javnem redu in miru, ki prepoveduje 
opremljanje ograj ob javnih cestah in poteh z 
bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti. 
Tudi ob gradbiščih, pašnikih, prireditvenih 
prostorih ipd. je prepovedano nameščanje 
začasne ali varovalne ograje iz železnih palic 
brez plastičnih ali drugih nekovinskih varoval-
nih kapic ali drugega primernega zavarovanja, 
s katerim se zagotovi varnost.

Dopolnili definicijo parcele
V občinskem odloku o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka so potrdili dopolnitev 
definicije parcele objekta (3. člen). Že zgrajeni 
objekti oziroma funkcionalne površine objekta, 
ki so potrebne za njegovo normalno uporabo 
in vzdrževanje (parkirišče, dostop do parcele, 
komunalni in energetski priključki ipd.), 
namreč ponekod stojijo na več parcelah in ne 
zgolj na eni, kot to določa Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu (OPN) za novogradnje. 
Sprememba odloka ne bo vplivala na višino 
komunalnega prispevka, saj se spreminja le 
pojem parcele za obstoječe objekte.

Na seji so sprejeli tudi spremembe Pravilni-
ka o dodeljevanju nepovratnih finančnih sred-
stev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav v občini (več na strani 4).

Sofinanciranje najema  
poslovnih prostorov

Prostore v nekdanji stavbi rudnika v 
gospodarski coni Todraž namerava občina 
preoblikovati v Podjetniški center, podjetja pa 
pritegniti tudi s subvencioniranjem najemnine. 
Do tega bodo upravičena podjetja, ki bodo 
s predloženim poslovnim načrtom izkazala 
prispevek k gospodarskemu razvoju in ust-
varjanju novih delovnih mest, z izjemo tistih, 

ki zaradi hrupne dejavnosti obremenjujoče 
vplivajo na okolje. Z najemnikom bo občina 
sklenila pogodbo za pet let, z vsakim letom 
delovanja v Podjetniškem centru pa se bo delež 
sofinanciranja najemnine postopno zmanjševal 
z 90 na deset odstotkov. 

Svetniki so potrdili tudi spremenjeno 
sofinanciranje obratovanja žičnic za razvoj 
turizma. Odslej bodo sredstva, ki so namenjena 
za poplačilo dolga STC Stari vrh, delili z raz-
pisom in ne več kot dokapitalizacijo podjetja, 
saj občina ne želi povečevati deleža v družbi. 
Tako je financiranje STC Stari vrh uredila tudi 
Občina Škofja Loka.

Spremembe pri sofinanciranju  
turistične dejavnosti društev

Spremembe pravilnika o sofinanciranju 
turističnih dejavnosti društev na območju 
občine so nastale na pobudo društev zaradi 
nejasnosti oz. pomanjkljivosti pravilnika, ki so 
se pojavljale pri ocenjevanju prijav na razpis. 
Do sredstev so zdaj upravičena društva, ki 
imajo v svojem statutu navedeno turistično 
dejavnost in skladno s tem tudi delujejo. Ne 
sofinancira se dnevnic, kilometrin in honorar-
jev članom društva. Društva lahko po novem 
pridobijo sredstva tudi za redno delovanje 
in jubileje ter za delovanje turističnega pod-
mladka v okviru društva. Več točk kot prej 
lahko dobijo za predstavitev občine in društva 
na sejmih, razstavah in drugih prireditvah 
v tujini ter za organizacijo okrogle mize ali 
predavanja. 

Nekoliko drugače pa so razporejene tudi 
točke za urejanje turistične infrastrukture in 
signalizacije, urejanje in olepševanje okolja 
ter izvedbo akcij na področju ohranjanja kul-
turne in naravne dediščine ter domačih obrti. 
Društva pa ne dobijo več točk za izdajanje 
lastnega glasila, pač pa za ažuriranje spletne 
strani društva in izdajo zemljevida.

Novosti tudi na področju  
športa in kulture

Občinski svetniki so sprejeli tudi spre-
membe pravilnika o vrednotenju programov 
športa v naši občini, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev. Pravilnik po novem 
določa, da mora društvo delovati vsaj leto dni, 
preden zaprosi za sredstva, imeti mora vsaj 
dve tretjini članov s stalnim prebivališčem 
v občini, do sofinanciranja objekta niso 
več upravičena društva, ki jim ni potrebno 
plačevati najemnine. 
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Vaše prispevke za aprilsko številko Podblegaških 
novic pričakujemo do 7. aprila 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!

Vloga za gradbeno dovoljenje bi morala biti 
po načrtu vložena na UE Škofja Loka do konca 
januarja letos, vendar so za nekaj dni zamujali, 
saj so na občini čakali na služnostno pogodbo, ki 
so jo morali prej pridobiti od ARSA za iztok iz 
čistilne naprave v Poljansko Soro. Iz UE Škofja 
Loka so zatem prejeli še zahtevek za dopolnitev 
vložene dokumentacije. To so storili, vendar eden 
od sosedov, ki ima zemljišča ob ČN Gorenja vas, 
ne želi dati soglasja, čeprav gradnji ne naspro-
tuje. Na UE Škofja Loka so zato razpisali ustno 
obravnavo, ki je bila v drugi polovici marca. 
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 22. marca. 
Kot je povedal Bernard Strel iz občinske uprave 
bodo zdaj lahko začeli z deli. Poteka tudi izdelava 
PZI projektne dokumentacije ter geodetsko in 
lastniško urejanje dovozne poti do ČN preko 
mostu čez Brebovščico iz Dolenje Dobrave.  

Zaradi zagotavljanja nemotenega delo-
vanja obstoječega biološkega bloka bo poseg 
na čistilni napravi razdeljen na dve fazi. Najprej 
bodo zgrajeni novi biološki blok, vse potrebne 
inštalacije in naprave za njegovo delovanje, v 
drugi fazi pa se bo čiščenje odpadnih voda selilo 
v novi biološki blok. Sledila bo še temeljita 
prenova obstoječega bloka. Operativni načrt 
se zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja ne spreminja, do decembra morajo 
biti zaključena vsa dela, ker bo takrat narejen 
tehnični pregled. V prvi polovici januarja 2014 
bodo začeli s poskusnim obratovanjem, ki bo 
trajalo leto dni. V tem času je treba zagotoviti 
obremenitev čistilne naprave in preveriti njene 
zmogljivosti ter učinkovitost čiščenja odpadnih 
voda. »Rezervnega plana ni in ga tudi ne bo, ker 
verjamemo, da bomo zadevo uspešno zaključili. 

Čistilna naprava Gorenja vas

Do gradbenega dovoljenja 
po ustni obravnavi?
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za čistilno napravo (ČN) v Gorenji 
vasi so se zavlekli. Trenutne razmere ne omogočajo izvajanja potrebnih pri
pravljalnih del, a upajo, da jim bo vreme s pomladjo bolj naklonjeno.

Če bi prišlo do kakršnih koli zamud, bi to lahko 
pomenilo tudi izgubo dela nepovratnih sredstev, 
česar pa si ne želimo,« pojasnjuje Strel.  

Do informativnega izračuna komunal-
nega priaspevka za priklop na občini

Prenovljena in posodobljena ČN Gorenja 
vas bo omogočala priklop novih uporabnikov, 
in sicer iz dela Gorenje vasi, Hotavelj, Podgore 
in Trebije ter naselij, kjer je javna kanalizacija 
že zgrajena. In koliko bodo za priklop morali 
doplačati občani? Strel pojasnjuje, da je o 
tem zelo nehvaležno dajati izjave, ker je cena 
odvisna od več dejavnikov (površine objekta, 
površine zemljišča ...). Da bi preprečili ma-
nipulacije in ugibanja, lahko krajani na občini 
naročite informativni izračun komunalnega 
prispevka za priklop na javni kanalizacijski 
sistem. O postopku in možnostih priklopa ter s 
tem povezanimi stroški vas bo občinska uprava 
še obveščala z dopisi in na predstavitvenih 
srečanjih po krajevnih skupnostih. 

Damjana Peternelj

Izbrani izvajalec (Inštitut za ekološki inženiring s 
soponudnikoma, podjetjema Regeneracija Aqua 
in Gorenjsko gradbeno družbo) je s podpisano 

gradbeno pogodbo aprila lani prevzel projektiranje 
ter izgradnjo posodobitve in razširitve čistilne naprave 
»na ključ«. Pogodbena vrednost znaša 911.719 evrov 
(brez DDV), nepovratna sredstva predstavljajo 76,46 
odstotka upravičenih stroškov, od tega 85 odstotkov 
prispeva Kohezijski sklad (dobrih 592.000  evrov) in 
15 odstotkov država iz proračunskih sredstev (nekaj 

manj kot 105.000 evrov), ostanek bo primaknila 
občina.
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Obstoječa ČN Gorenja vas

Sprejeli dopolnitve in popravke več pravilnikov
Pri točkovanju bodo upoštevali le pri-

reditve, ki jih bodo društva organizirala na 
območju občine, podrobneje pa so definirali 
tudi pojem mednarodna prireditev – do takega 
naziva je upravičena le, če vsaj 40 odstot-
kov udeležencev ni slovenskih državljanov. 
Potrdili so tudi, da bo komisija za šport vsako 
leto posebej sprejela letni program športa, med 
športne prireditve, pomembne za občino, pa se 
doda KBK – gorski tek na Blegoš in kolesarsko 
dirko na Pasjo ravan. 

Na seji so potrdili tudi spremembe Pravilni-
ka o sofinanciranju programov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini, ki se nanašajo 
predvsem na merila in kriterije za pridobitev 
sredstev iz proračuna občine. Več o tem na 
strani 9. 

Svetniki so potrdili še skupno listo kandida-
tov novega Razvojnega sveta gorenjske regije, 
v katerem je 18 predstavnikov občin – med 
njimi je tudi župan Milan Čadež, 18 pred-
stavnikov gospodarstva in devet predstavnikov 
nevladnih organizacij v regiji, in sprejeli sklep 
o uskladitvi načrta razvojnih programov za 
potrebe prijav na razpis za energetsko sanacijo 
javnih stavb.

Nov cenik najema grobov
Spreminja se tudi cenik najema grobov. Po 

novem bo treba za otroški, žarni ali enojni grob 
plačati 11 evrov, za dvojnega 22, trojnega 32 
in četvernega 43 evrov. Podražil se je najem 
poslovilnih objektov. V Gorenji vasi, Poljanah, 
Stari Oselici in Leskovici znaša 60 evrov, 
v Novi Oselici 47 evrov, za najem malega 
poslovilnega objekta pa bo treba plačati 39 
evrov. Spremenile so se cene zakupa grobnega 
polja, in sicer znaša eno grobno polje 139 ev-
rov, dvojno grobno polje pa 277 evrov. Cena 
žarnega groba je 85 evrov, v Novi Oselici pa 
123 evrov. 

Tina Dolenc
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Čeprav se je do zdaj po podatkih, ki jih imajo 
na občini, za vgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav (MKČN) odločilo malo občanov (za to je 
treba poskrbeti do konca leta 2017 oziroma 2015 
na vodovarstvenih območjih), pa so na občini 
opazili v pravilniku nekaj pomanjkljivosti, ki jih 
želijo z nekaterimi dopolnili pravilnika odpraviti. 
Kot je na občinski seji pojasnila Kristina Knific, 
višja svetovalka za ravnanje z odpadki in okolje, 
občina spodbuja vgradnjo kakovostnih MKČN, 
saj je življenjska doba nizkocenovne MKČN 
krajša, slabši pa je tudi učinek čiščenja vode in 
posledično bolj obremenjuje okolje. Poleg tega 
so opazili, da so občani vgrajevali večje MKČN, 
kot je bilo potrebno za posamezno hišo ali gos-
podinjstvo, saj so tako dobili višjo subvencijo. 

Težava pri vgradnji večje MKČN od 
potrebne pa je tudi v tem, da naprava ob upo-

Povabilo na odprtje  
Sirnice Pustotnik

Kmetija Pustotnik vabi 6. aprila od 13. ure 
dalje na odprje novega centra sirarstva in 
kulinarike ter dan odprtih vrat Sirnice Pustot-
nik, ki bo na dvorišču kmetije. S kulinaričnimi 
stojnicami, mlečnim barom in galerijo poljan-
skih okusov vas bodo popeljali skozi zgodbo, 
v kateri se prepletata sirarstvo in kulinarika. 
Lepo vabljeni!

L. R.

Senzorično  
ocenjevanje izdelkov

Razvojna agencija vabi na senzorična 
ocenjevanja vse, ki želite preveriti kakovost 
in senzorične lastnosti (vonj, okus, barva, 
videz, tekstura …) svojih kmetijskih izdelkov, 
bodisi pekovskih, mlečnih in mesnih izdelkov 
oz. sadnih in zelenjavnih izdelkov, vključno z 
alkoholnimi pijačami. 

V Biotehniški center v Naklo lahko 2. in 3. 
aprila do 11. ure prinesete pekovske izdelke, 
mlečne in mesne izdelke. Ocenjevanje alko-
holnih pijač, sadnih in zelenjavnih izdelkov 
pa bo 23. in 24. aprila 2013 do 11.00 ure na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani. 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Nova pravila za pridobitev občinske 
subvencije za vgradnjo MKČN
Občina Gorenja vas  Poljane je lani za subvencije vgradnje MKČN razdelila 
6.000 evrov, letos bo za to namenjenih 20.000 evrov. Na seji občinskega sveta 
so potrdili predlog sprememb pravilnika o dodeljevanju nepovratnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v naši občini.

rabi ne deluje optimalno, saj je pritok odpadnih 
voda premajhen. »Popravljen pravilnik je korak 
k temu, da zagotovimo večjo pravičnost in 
poštenost dodeljevanja sredstev ter omogočimo, 
da bodo sredstva dobili vsi tisti, ki bodo do njih 
upravičeni,« je še dodala Knifičeva. Pravilnik 
tako po novem omogoča pridobitev nepovrat-
nih sredstev za prvo opremo stanovanjskega 
objekta z MKČN, višina sredstev pa je omejena 
na največ 150 evrov na populacijsko enoto in 
največ 30 odstotkov nabavne vrednosti MKČN 
z DDV (z vsemi popusti in rabati). Pri določitvi 
zmogljivosti čiščenja MKČN pa se upošteva 
povprečna vrednost nazivne zmogljivosti 
MKČN iz ocene obratovanja. Pravilnik je začel 
veljati 16. marca, dan po objavi v Uradnem 
listu.

Tina Dolenc

Tokrat v tabeli predstavljamo možne načine urejanja 
odvajanja odpadne komunalne vode v naseljih Suša, 

Todraž, Trebija, Vinharje, Volaka, Volča, Zadobje, 
Zakobiljek, Žabja vas, Žirovski Vrh Sv. Antona in 

Žirovski Vrh Sv. Urbana. Za Volčo in Žabjo vas so 
izdelali tudi preračun izgradnje javne kanalizacije, a 
je ta pokazal, da gradnja ni ekonomsko upravičena. 

Prebivalci morajo zato tudi v teh naseljih sami 
poskrbeti za vgradnjo MKČN ali nepretočne greznice.

Izdelke lahko dostavite tudi na Razvojno agen-
cijo Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka (v Up-
ravni enoti) in bodo nato oni poskrbeli za dostavo 
izdelkov na pravi naslov. Dodatne informacije na 
04/50-60-225 ali kristina.miklavcic@ra-sora.si. 

Priznanje iz senzoričnih ocenjevanj je eden 
izmed pogojev za vključitev v blagovni znamki 
Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz 
škofjeloških hribov in s tem posledično tudi pogoj 
za prodajo v domačih kotičkih KGZ Škofja Loka. 

Kristina Miklavčič



5

Za obnovo kulturnega doma v Gorenji vasi 
bodo prejeli 230.029 evrov, od tega letos nekaj 
manj kot 69.000 evrov, prihodnje leto največ, 
skoraj 150.000 evrov, v letu 2015 pa še dobrih 
11.500 evrov. Župan Milan Čadež je povedal, 
da so sredstev za obnovo stavbe, v kateri ima 
prostore tudi občinska uprava, še posebej veseli, 
saj zunanji izgled »ni ravno na nivoju«. 

Prav tako so veseli, da jim je uspelo v 
drugem primeru, kjer so pridobili sredstva za 
energetsko zelo potratno stavbo zdravstvenega 
doma. Sredstev je nekaj manj, 201.283 evrov: 
letos bodo prejeli 60 tisočakov, prihodnje leto 
dobrih 120, v sklepni fazi obnove leta 2015 pa 
še dobrih 20 tisočakov. 

Kot nam je povedala Elizabeta Rakovec, 
direktorica občinske uprave, sta v obeh pro-
jektih predvideni energetska sanacija celotne 

V sklopu operacije Odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v porečju Sore bodo po-
sodobili in razširili ČN Gorenja vas (več 
o ČN v naslednjem članku) in izgradili 
primarne kanale kanalizacijskega sistema 
Trebija–Gorenja vas v delu Gorenje vasi, 
na Hotavljah, Trebiji in v Podgori, ki so 
potrebni za odvajanje odpadnih voda proti 
kanalizacijskemu sistemu oziroma proti ČN v 
Gorenji vasi. Projekt zajema tudi gradnjo treh 
črpališč odpadnih voda in gradnjo kanalov 
v skupni dolžini skoraj sedem kilometrov. 
Vrednost del je ocenjena na 1.249.820 evrov 
(brez DDV), od tega je več kot tri četrtine 
nepovratnih sredstev. Izgradili bodo tudi 
sekundarne kanale kanalizacijskega sistema 
Trebija–Gorenja vas v skupni dolžini dobre 
tri kilometre, ki so poleg primarnih nujno 
potrebni za izvajanje hišnih priključkov v 
omenjenih naseljih. Dela v vrednosti 417.164 
evrov (brez DDV) bo financirala občina. 

Komunalna infrastruktura

Največja investicija v zgodovini občine  
je vredna skoraj šest milijonov evrov
(Pre)potreben poseg v komunalno infrastrukturo zajema gradnjo kanalizacije 
Trebija–Gorenja vas in posodobitev ter razširitev čistilne naprave (ČN) Gorenja 
vas, obenem pa še izgradnjo vodovoda od Trebije do Poljan. Da bo poseg močno 
spremenil kakovost življenjskega okolja, kakovost površinskih in podzemnih 
voda, da se bo izboljšala preskrba z bakteriološko neoporečno pitno vodo ter 
vpliv na zdravje ljudi, zatrjujejo na občini, kjer trenutno pridobivajo potrebna 
gradbena dovoljenja.

Vloga za nepovratna sredstva vložena, 
pogodba z izvajalcem podpisana

V skupnem projektu operacije Oskrba s 
pitno vodo v porečju Sore občini Škofja Loka 
in Gorenja vas - Poljane, ki imata skupne vodne 
vire na Trebiji in v hotoveljski grapi, gradita del 
vodovodnega sistema Trebija–Poljane–Škofja 
Loka–Reteče. Kot nam je pojasnil Bernard Strel 
iz občinske uprave, sta občini na Ministrstvo za 
kmetijstvo in prostor vložili vlogo za pridobitev 
nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada. 
Od odobritve bo odvisen obseg  izgradnje 
tako vodovodnega sistema kot podsistemov. 
Vrednost vseh del je ocenjena na skoraj 3,3 
milijona evrov (brez DDV). Lani konec leta so 
z na razpisu izbranim izvajalcem, podjetjem  IPI 
iz Rogaške Slatine, sicer že podpisali gradbeno 
pogodbo. Izbrano podjetje mora izdelati potreb-
no projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno 
dovoljenje, zgraditi vse potrebne objekte in ka-
nale in po opravljenem poskusnem obratovanju 

zadevo izročiti naročniku. Pogodbeni rok se 
izteče 30. oktobra prihodnje leto. 

Do gradbenega dovoljenja najkasneje 
junija letos

Gradbena dovoljenja je potrebno pridobiti maja 
oziroma najkasneje v prvi polovici junija letos. 
Kako hitro jim bo to uspelo, je odvisno od soglasij 
in služnosti za zemljišča (pridobiva jih občina), 
po katerih bo infrastruktura speljana. Trenutno 
potekajo še izdelava PGD projektne dokumentacije 
ter druga usklajevanja. S pripravljalnimi deli in 
z gradnjo naj bi po izdelanih operativnih planih 
začeli v drugi polovici junija. Kanalizacijski kanali 
in vodovodni cevovodi bodo na nekaterih odsekih 
potekali vzporedno, kar pomeni, da se bodo gradili 
sočasno. Gradnja, ki bo potekala iz Gorenje vasi 
proti Trebiji, bo zaradi kratkega roka zelo inten-
zivna in zahtevna. Ko bo končana, bo njen vpliv 
na naše življenjsko okolje neprecenljiv. Komunalne 
odpadne vode ne bodo več prosto tekle po travnikih 
in vodotokih, ampak bodo prek javnega kanaliza-
cijskega sistema speljane na čistilno napravo, kjer 
se bodo mehansko in biološko prečistile in šele nato 
spuščale v Poljanščico. Z izgradnjo vodovodnega 
sistema in podsistemov bodo zagotovili višji tlak 
in njegovo manjše nihanje v ceveh ter zadostno 
količino pitne vode za pokrivanje dnevnih konic 
in požarno varnost.

Damjana Peternelj

Energetska obnova

Občina dobila pol milijona za obnovo 
kulturnega in zdravstvenega doma
Naša občina je na javnem razpisu za sofinanciranje energetske sanacije javnih 
stavb v lokalnih skupnostih Ministrstva za infrastrukturo in prostor uspela z 
dvema projektoma: kulturnim in zdravstvenim domom v Gorenji vasi. Skupno 
bo v letošnjem in naslednjih dveh letih prejela dobrih 431.000 evrov.

fasade in vgradnja toplotnih črpalk za zago-
tovitev ogrevanja z obnovljivimi viri namesto 
sedanjega ogrevanja na fosilna goriva. V 
zdravstvenem domu predvidevajo še menjavo 
preostanka starega stavbnega pohištva, v okviru 
investicije v kulturni dom pa bo izvedena tudi 
statična sanacija objekta. Občina bo razpis za 
izvedbo izvajalca del objavila še v marcu.

Zadovoljstvo je še toliko večje, ker bo 
država sofinancirala sto odstotkov upravičenih 
stroškov, občina pa bo prispevala le DDV. Na 
občini računajo, da bodo uspešni še na drugih 
razpisih, obnovili bi namreč radi tudi šolske 
stavbe. Tako so že oddali prijavo na razpis za 
sanacijo osnovne šole v Gorenji vasi, želijo pa 
sanirati še stavbi podružničnih šol na Sovodnju 
in v Javorjah. Kot je že pred časom pojasnila 
Rakovčeva, »objekti takšne starosti potrebujejo 

energetsko sanacijo, vendar je takšnih javnih 
objektov v občini še veliko, energetsko pa se 
bodo sanirali postopoma glede na finančne 
zmožnosti občine«. Zagotovo pa toliko hitreje, 
če bo občina uspela tudi na različnih razpisih. 

Damjana Peternelj
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Občina je dobila skoraj pol milijona ne
povratnih sredstev za obnovo kulturnega in 
zdrav   s tve  nega doma.
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Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 – odl. US), Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja 
vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni  list RS, št. 11/04, 19/2013), Programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane 
za leto 2013 (sprejet na 15. redni seji občinskega sveta 21. 2. 2013) in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Uradni 

list RS, št. 107/2012), objavlja

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin Programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2013

1. Pogoji sofinanciranja: 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Pravilniku o vrednotenju 
programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04, 19/2013): 
• da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, oziroma da imajo organizacije 
v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom 
izkazujejo pričakovano kakovost,
• da imajo sedež v občini Gorenja vas - Poljane, 
• da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa 
Zakon o društvih, 
• da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v 
katero je vključeno odgovarjajoče število športnikov,
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske 
pogoje za izvedbo načrtovanih športnih aktivnosti,
• da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji 
programov in doseženih rezultatih ter plan aktivnosti za prihodnje leto,
• da delujejo do objave javnega razpisa na območju Občine Gorenja vas - 
Poljane vsaj leto dni, 
• da ima najmanj dve tretjini članov nosilca oz. izvajalca programov športa 
stalno prebivališče v občini. 
Na razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
• športna društva in klubi, 
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna 
področja  oziroma športne panoge,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
• javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz občine Gorenja 
vas - Poljane, 
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne in neprofitne,
• društva, ki imajo med dejavnostmi registrirano športno ali planinsko dejavnost. 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred 
drugimi izvajalci programov športa. 
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa: 
I.    Športna vzgoja otrok in mladine  
• interesna športna vzgoja otrok in mladine 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
II.   Kakovostni šport 
III.  Športna rekreacija 
IV.  Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
V.   Športne prireditve
VI.  Vrhunski šport 
VII. Delovanje športnih društev
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno navedene v Programu 
športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (sprejet na 15. redni seji 
občinskega sveta, 21. 2.  2013). 
3. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci letnega 
programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2013, so za razpisane 
predvidene vsebine določeni v Programu športa v Občini Gorenja vas - Poljane 
za leto 2013 (sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta, dne 21. 02. 2013) in v 
Pravilniku o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04, 19/2013).
4. Višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje navedenih 
predvidenih vsebin programov športa v letu 2013, je 54.000 evrov.

Sofinancira se naslednja vsebina programov športa (po deležih): 
I.    Športna vzgoja otrok in mladine – 46 % sredstev (24.840 evrov)
• interesna športna vzgoja otrok in mladine – 58 % sredstev (14.407 evrov)
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 
42 % sredstev (10.433 evrov)
II.   Kakovostni šport – 14,5 % sredstev (7.830 evrov)
III.  Športna rekreacija – 11 % sredstev (5.940 evrov)
IV.  Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov – 1,5 % sredstev (810 evrov)
V.   Športne prireditve – 14 % sredstev (7.560 evrov)
VI. Vrhunski šport – 6 % sredstev (3.240 evrov)
VII. Delovanje športnih društev – 6 % sredstev (3.240 evrov)
VIII. Rezerva – 1 % sredstev (540 evrov)
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2013 skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
6. Razpisni rok: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 19. 4. 2013.
7. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 
• Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04, 19/2013),
• Program športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (sprejet na 15. 
redni seji občinskega sveta 21. 2. 2013),
• besedilo javnega razpisa,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe. 
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku 
dvignejo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://
www.obcina-gvp.si. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne 
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
8. Oddaja in dostava vlog: 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 19. 4. 2013 oziroma najpozneje 
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti predložena v 
zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani označen z napisom »NE 
ODPIRAJ – LPŠ 2013«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
9. Postopek obravnavanja vlog: 
Komisija za šport bo odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali 
izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih ne bo 
vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka. 
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju 
pogojev, obvesti predlagatelja, ki jo mora v petih dneh dopolniti, drugače bo 
izločena kot nepopolna. 
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh od 
datuma, ko se zaključi razpisni rok. 
Župan bo z izvajalci programov športa sklenil pogodbe o sofinanciranju izvedbe 
programov športa v občini v letu 2013. 
10. Dodatne informacije: 
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri 
Anji Hren (telefon: 04/51-83-104, anja.hren@obcina-gvp.si).         

Župan
Milan Čadež

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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V. d. direktorice RŽV Hiacinta Klemenčič 
je URSJV že oktobra lani opozorila, da v Var-
nostnem poročilu (VP) za Jazbec ni predvidena 
deponija rudniških kontaminiranih materialov, 
ki se bodo pridobili ob morebitnih gradbenih 
posegih v nedekontaminirana območja. »Gre za 
jalovino, ki bo izkopana pri vzdrževalnih delih 
na vodovodu, goščo iz piezometrov pri rednem 
čiščenju, jedra sive jalovine, ki bodo nastala 
pri izdelavi novih inklinometrov na območju 
odlagališča Boršt ...« pojasnjuje Klemenčičeva. 
RŽV je bil pripravljen narediti odmik od rudar-
skega projekta in dopolniti varnostno poročilo, 
saj naj bi bili, potem ko bi odlagališče postalo 
objekt državne infrastrukture pod okriljem 
ARAO, posegi, ki niso predvideni v njem, 
nemogoči. 

Odprta vprašanja so izpostavili tudi na 
sestanku na Upravi za jedrsko varnost. Čeprav 
so bili seznanjeni s pomanjkljivostmi VP in so 
se dogovorili, da bo RŽV pripravil predlog za 
dopolnitev z novo deponijo in ga strokovno 
utemeljil, so jim izdali dovoljenje za zaprtje 
Jazbeca z istim datumom. Andrej Stritar, direk-
tor URSJV, je utemeljil, da so to lahko storili 
po sklepu vlade decembra lani. RŽV naj bi 
namreč s končnim varnostnim poročilom in z 
drugo zahtevano dokumentacijo dokazal, da 
so bila sanacijska dela uspešno zaključena in 

RŽV

Odlagališče rudarske jalovine Jazbec  
ni več sevalni objekt
Vlada RS je že 20. decembra lani izdala sklep o določitvi Odlagališča rudarske 
jalovine Jazbec za objekt državne infrastrukture. Uprava RS za jedrsko varnost 
(URSJV) je 8. marca RŽVju tako izdala dovoljenje za zaprtje Jazbeca, ki mu 
je s tem prenehal status sevalnega objekta, Agenciji za radioaktivne odpadke 
(ARAO) pa odločbo o določitvi za objekt državne infrastrukture, s katero prehaja 
pod njihov dolgoročni nadzor in upravljanje.

da se objekt lahko preda v upravljanje ARAO. 
»Morebiten odmik od programa dolgoročnega 
nadzora in vzdrževanja, za katerega se izkaže, 
da je pomemben za sevalno varnost, je predmet 
spremembe varnostnega poročila in odobritve 
URSJV. Dodatna deponija kontaminiranih 
rudniških materialov ter rekonstrukcija vodo-
voda Todraž bi bila posega v objekt državne 
infrastrukture, ki sta pomembna za sevalno 
varnost, in bi ju bodoči upravljavec moral strok-
ovno utemeljiti ter zanju pripraviti spremembe 
varnostne dokumentacije,« je še dodal. Ali jih 
bo in kako, nismo izvedeli.

Maja v roke Agencije
Glede na pojasnila URSJV je bil Jazbec 

(zemljišče v skupni izmeri 240.000 m2) za 
objekt državne infrastrukture določen zaradi 
omejitve posega v odlagališče in del pod 
površino zemljišč v okolici ter zaradi ohranjanja 
varnosti odlagališča. RŽV ga mora v 90 dneh 
po dokončnosti dovoljenja predati v upravljanje 
obvezni državni gospodarski javni službi, v 
tem primeru ARAO. Dokler Agencija ne bo 
prevzela dolgoročnega nadzora in vzdrževanja 
odlagališča, mora zagotoviti  izvajanje moni-
toringa odlagališča in okolja ter pripadajoče 
vzdrževanje odlagališča, pred predajo objekta 
pa izvršiti še primopredajo in Agenciji predati 

potrebno dokumentacijo. Dolgoročni nadzor 
in vzdrževanje Jazbeca s strani ARAO nista 
časovno omejena.

Iz ARAO so nam le sporočili, da pričakujejo 
dobro sodelovanje z RŽV-jem, s katerim že 
sedaj sodelujejo v okviru skupne službe varstva 
pred sevanji. Na vseh območjih, kjer izvajajo 
svojo dejavnost, si prizadevajo za dobro sode-
lovanje in učinkovito komunikacijo z lokalno 
skupnostjo. Klemenčičeva sicer dvomi o racio-
nalnosti prenosa dediščine uranovega rudnika 
na ARAO po delih, saj meni, da se bodo skupni 
stroški monitoringa in upravljanja povečali.

Zaradi nefinanciranja države  
jih je kaznoval še inšpektor

Na RŽV so slabe volje tudi zato, ker jim 
na edinem sevalnem objektu, Borštu, zaradi 
pomanjkanja sredstev ni uspelo v roku (do 
septembra lani) opraviti nekaterih rudarskih 
del. Rudarski inšpektor jim je zato izrekel še 
denarno kazen. »Na sklep o izvršbi sem se 
pritožila, saj menim, da RŽV ni odgovoren za 
nastali položaj. Kaznovati bi moral lastnika oz. 
ministrstvo, ker ne financira, kar je dolžno,« je 
odločna Hiacinta Klemenčič, ki pojasnjuje še, 
da jih bo v drugi polovici marca poleg rudar-
skega inšpektorja Antona Planinca obiskal tudi 
inšpektor za jedrsko in sevalno varnost Aleš 
Janežič. V rudniku ob tem zagotavljajo, da so 
storili vse, kar je bilo v okviru njihovih možnosti 
in pooblastil, da bi se začasni interventni ukrepi 
izvedli. Zavedajo se, da je ukrepanje nujno, 
saj Boršt plazi, vse pa je odvisno od denarja 
države, ki ga letos še ni bilo. Za lani občini 
dolgujejo tri četrtine nadomestila za omejeno 
rabo prostora v vrednosti 335.000 evrov, za 
izvedbo interventnih ukrepov na Borštu pa bi 
potrebovali 400.000 evrov. 

Damjana Peternelj
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Tik pred zaključkom redakcije smo izvedeli, da je z 
mesta predsednice nadzornega sveta RŽV odstopila 

Barbara Avčin Tržan.

RŽV v klasifikaciji naložb SDH
V začetku februarja se je RŽV skupaj s še 

nekaterimi rudniškimi podjetji v likvidaciji znašel 
v Klasifikaciji naložb Slovenskega državnega 

holdinga (SDH). Klasifikacija vključuje tudi 
postopke prodaje, po katerih naj bi naložbe 
v prehodnem obdobju družba SDH lahko 

prodajala. S koncem februarja je vlada RŽV 
umestila na seznam družb v insolventnih 

postopkih, tako da ni na seznamu družb, ki so 
namenjene odprodaji. Kako se bo upravljalo s 
temi družbami po zaključenem insolvenčnem 

postopku, bo podrobneje opredeljeno v 
strategiji, ki jo bo uprava SDH pripravila v šestih 

mesecih po sprejeti Klasifikaciji.
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Pianisti

Manca Demšar uspešna na mednarodnem tekmovanju

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/2012) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - 

Poljane (Uradni list RS, št. 30/2008, 19/2013), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala  

Občina Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: razpis) 

1. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja: 
Predmet razpisa je sofinanciranje  programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane. 
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, folklora, 
plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, etnološko-zgodovinsko področje, ročna 
dela iz ljudskega izročila, fotografsko, video, filmsko, literarno področje ter programe iz 
drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
Sofinancirale se bodo naslednje vsebine:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov, 
• kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost,
• izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
• sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini, 
• kulturne prireditve in akcije,
• kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki presega 
šolske vzgojno-izobraževalne programe, 
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v 
vrednosti kulturnih programov. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 
• imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane, 
• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo 
pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa, 
• imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas - Poljane), 
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva. 

3. Vsebina prijave: 
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti 
ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 

4. Uporaba kriterijev: 
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija za kulturo 
Občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni 
na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem priloženem materialu. 

5. Višina razpisanih sredstev: 
Višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v letu 2013, je 28.800 evrov.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 skladno 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

7. Razpisni rok: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 24. aprila 2013.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 
• besedilo javnega razpisa, 
• prijavni obrazec, 
• vzorec pogodbe,
• Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja 
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/2008, 19/2013). 
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo 
na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si, 
pod razpisi. 

9. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane 
podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
Predložena mora biti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas, do 24. aprila 2013 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka. 
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »NE 
ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2013«. Na zadnji strani ovitka mora 
biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

10. Izločitev vlog po odpiranju: 
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene 
iz nadaljnjega postopka. Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil 
o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v petih dneh dopolniti, 
drugače bo izločena kot nepopolna.

11. Dodatne informacije: 
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane pri Anji Hren 
(telefon: 04/51-83-104, anja.hren@obcina-gvp.si).
 
12. Obveščanje o izboru: 
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma, 
ko se zaključi razpisni rok. Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih 
programov in projektov sklenila pogodbo o sofinanciranju programov.

Župan
Milan Čadež 

Na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji je 
potekalo drugo mednarodno tekmovanje za 
pianiste, poimenovano po idrijskem glasbe-
niku in skladatelju Ivanu Rijavcu st. Število 
udeležencev se je od lanskega leta več kot 
podvojilo, tako se je v dveh dneh zvrstilo kar 
50 kandidatov vseh starosti iz osmih držav, 
in sicer Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, 
Makedonije, Srbije, Nemčije in Koreje. Iz naših 
krajev se je tekmovanja udeležila devetletna 
Manca Demšar iz Krnic pri Novakih, članica 
Kulturno-umetniškega društva Glasbene muze, 
ki je tudi glavni organizator tekmovanja. Fo
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Prejela je drugo nagrado s 93 točkami, 
medaljo in še dodatno nagrado: snemanje dela 
tekmovalnega programa v studiu RTV SLO - 
Koper. Njena mentorica je prof. Maja Tajnšek, 
vnukinja pokojnega Ivana Rijavca in hkrati 
idejna in umetniška vodja projekta.

Šestčlanski komisiji je predsedoval svetovno 
uveljavljeni in cenjeni prof. dr. Arbo Valdma iz 
Koelna, ki je nekaj dni pred tem izvedel tudi 
krajši zimski mojstrski tečaj. Udeležila se ga 
je tudi Manca, vse skupaj pa je botrovalo zelo 
lepemu uspehu in njenemu napredku.

T. M.

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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Kulturno društvo Ivan Tavčar v sodelovanju s Kulturnim 
centrom slikarjev Šubic ob 90letnici pisateljeve smrti v 
marcu prireja Tavčarjev kulturni mesec s podnaslovom 
Tavčarjeva retrospektiva. V štirih nedeljskih večerih se pred
stavljajo njegova dela Holekova Nežika, Šarucova sliva, 
Cvetje v jeseni in Ravbarski cesar, ki so bila že uprizorjena 
na poljanskem odru. 

Prva je v Štefanovi hiši, v Kulturnem centru slikarjev Šubic v Pol-
janah potekala bralno-gledališka uprizoritev črtice Holekova Nežika iz 
Tavčarjeve povesti Med gorami. Prva uprizoritev v priredbi režiserja 
Mirana Herzoga je bila predstavljena septembra 1981 ob 130-letnici 
Tavčarjevega rojstva na prvih Tavčarjevih dnevih. Miran Herzog je 
s svojim profesionalnim pristopom, potrpežljivostjo in natančnostjo 
vodil amaterske igralce Minko Mlakar, Sonjo Bonča, Andreja Šubica, 
Nika Benedičiča in Janeza Debeljaka. Tokratno gledališko branje je bilo 
posvečeno pokojnim sodelavcem tedanje uprizoritve: Janezu Debeljaku, 
Frenku Trpinu in Miranu Hercogu. 

Črtico so tokrat interpretirali Minka Mlakar, Niko Benedičič, Neža 
Šubic in Andrej Šubic, ki jih je vodil. Ob javorjevi mizi s hlebom kruha, 
»litrco« vina in štirim kozarci so nas, oblečeni kot v Tavčarjevnih časih, 
popeljali v svet nedotaknjenega pogorja, preprostih ljudi, kot sta edinka 
Holekova Nežika, vanjo neizmerno zaljubljeni preprosti Gabrčev Tone 
in mestni gospod, ki ukrade Nežiki srce, Tonetu in njenim staršem 
pa povzroči veliko bolečino. Zgodba se za Nežiko srečno konča, saj 
odide z gospodom v mesto, domačija pa je z njenim odhodom izgu-
bila naslednika, kar kaže na Tavčarjevo zaznavanje izseljevanja in 
propadanja kmetij v tistem času v pogorju. Če opazujemo dogajanje 

Kot je na seji občinskega sveta predstavila 
predsednica komisije za kulturo Lucija Kavčič, 
so na osnovi predlogov društev in drugih ugo-
tovljenih pomanjkljivosti pripravili spremembe 
Pravilnika o sofinanciranju programov lju-
biteljskih kulturnih programov v občini. Te se 

nanašajo na merila ocenjevanja – po novem imajo 
vse skupine (razvrščene so po dejavnosti v: glas-
beno; folklorno, plesno; dramsko, gledališčno, 
lutkovno; likovna, etnološko-zgodovinska, ročna 
dela iz ljudskega izročila; foto, video, filmska; 
literarna) vsaj dve kategoriji – te pa so osnova za 

Kulturni mesec

Marec v znamenju Tavčarjeve retrospektive
v širšem alpskem prostoru, torej v Sloveniji in tudi širše, je zgodba 
Holekove Nežike in usoda njenih akterjev kljub časovni odmaknjenosti 
še vedno zelo aktualna.

Gledalci in interpretatorji so se v prijetnem okolju Štefanove hiše 
ob pogovoru po predstavi spominjali prvih Tavčarjevih dni, preminulih 
sodelavcev, topline režiserja Mirana Herzoga, po domače Tonclna. 
Spomnili so se tudi predstav, s katerimi so poljanski igralci navdušili 
marsikatero občinstvo v Sloveniji in zamejstvu. 

Tadeja Šubic 

Ljubiteljske kulturne dejavnosti

S spremenjenim pravilnikom večji poudarek dejavnosti
Komisija za kulturo je pripravila spremembe Pravilnika o sofinanciranju pro
gramov ljubiteljskih kulturnih programov v Občini Gorenja vas  Poljane, ki 
se nanašajo predvsem na merila in kriterije. S tem so želeli spodbuditi in dati 
večji poudarek sofinanciranju dejavnosti skupin.

vrednotenje. Poleg tega so za polovico zmanjšali 
število točk, ki jih lahko skupina prejme za 
materialne stroške, več poudarka pa so dali delu 
društva in ne več toliko na število članov. Za 
vse skupine so odprli možnost sofinanciranja 
izdaje kataloga, zgibanke, knjige, zgoščenke, pri 
dramski skupini so dodali možnost sofinanciranja 
avtorskega teksta za predstavo.  

Pri folklornih ali plesnih skupinah so do-
dali pogoj, da mora imeti skupina poleg že 
obstoječih pogojev še osem, pet ali tri nastope, 
odvisno od tega, v katero kategorijo sodi. Dram-
ske, gledališče ali lutkovne skupine morajo 
poleg premiere imeti vsaj še eno ponovitev, v 
posamezni kategoriji je določeno tudi število 
igralcev ter stopnja zahtevnosti scene in kos-
tumov. Pri foto, video, filmski skupini pa so 
že obstoječemu pogoju, da morajo člani enkrat 
na leto izvesti strokovno izbrano društveno 
razstavo fotografij, dodali, da mora ta potekati 
v svojem kraju oziroma območju in da mora 
razstava dobiti pozitivno strokovno oceno 
strokovnjaka za fotografsko dejavnost. Poleg 
tega morajo člani s svojimi deli najmanj de-
setkrat na leto sodelovati na razstavah, tudi na 
medobmočnih in državnih. Literarne skupine 
pa morajo imeti poleg samostojnega literarnega 
večera še vsaj štiri druge nastope.

Spremembe pravilnika so začele veljati v 
začetku marca, po objavi v Uradnem listu.

Tina Dolenc

Ena izmed tradicionalnih prireditev v občini je Dan oglarjev na Starem vrhu.
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Kartica omogoča oglede turističnih zname-
nitosti, športne aktivnosti, kulinarične užitke, 
ogled kulturnih prireditev, nakupovanje in ostala 
doživetja po nižjih cenah in s posebnimi ugod-
nostmi. »Iz loškega območja so poleg TIC-ev 
in muzejev vključeni še ponudniki: apartmaji 
na kmetiji Cvetje v jeseni, Turizem Loka in Pri 
Ažbetu doma,« je pojasnila Andreja Križnar, 
vodja PE Turizem Škofja Loka. Kartica je na voljo 
pri izbranih ponudnikih nastanitev, ki so objavljeni 
na spletni strani www.slovenian-alps.com. 

Seznam je na ogled tudi v brezplačni mo-
bilni aplikaciji za pametne telefone Slovenian 

Alps Travel Guide, ki obiskovalcem Gorenj-
ske omogoča še bolj preprosto in neovirano 
gibanje po lokacijah ter koriščenje popustov 
za ogled turističnih znamenitosti. Aplikacija je 
zbirka gorenjske turistične ponudbe, ki olajša 
iskanje najbližjih, najljubših ali najbolj ugodnih 
nastanitev, turističnih zanimivosti ali popus-
tov. Dostopna je povsod, saj deluje tudi brez 
internetne povezave. V aplikaciji je mogoče 
poiskati vse potrebne podatke o namestitvah – 
naslove in opise hotelov in apartmajev. Izbrano 
namestitev prikaže tudi na zemljevidu, označeni 
so turističnoinformacijski centri in zanimivosti 

v gorenjski regiji. Turistične informacije lahko 
obiskovalec išče tudi po krajih, ki so izpisani 
po abecednem vrstnem redu. 

Druga možnost iskanja je prek GPS-lokacije. 
Aplikacija jo zazna in sama predlaga namestitve, 
zanimivosti ter popuste in ugodnosti, ki so v 
bližini, kjer se obiskovalec nahaja. Elektronska 
Zelena kartica gosta Gorenjske, ki je integrirana 
v aplikacijo, imetniku omogoča uveljavljanje 
enakih popustov in ugodnosti kot fizična kartica. 
Aplikacija je na voljo v slovenskem, angleškem, 
italijanskem, nemškem in hrvaškem jeziku. 

Lidija Razložnik

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS, št. 19/2013) in Odloka o proračunu 
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 107/2012) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje članstva in turističnih dejavnosti društev na 
območju Občine Gorenja vas - Poljane:
• redno delovanje in jubileji,
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
• urejanje turistične infrastrukture in turistične signalizacije ter urejanje in olepševanje okolja,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, 
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
• izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma,
• oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.

2. Pogoji javnega razpisa:
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika o 
sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane. 
Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere niso prejela sredstev 
iz drugih virov Občine Gorenja vas - Poljane.

3. Merila za pridobitev sredstev so določena v 7. členu Pravilnika o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.

4. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, 
je 13.680 evrov na proračunski postavki 755 – Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila v 
obliki dveh dotacij, in sicer prva po podpisu pogodbe, druga pa po predloženem finančnem 
in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.

6. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas 
-  Poljane,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - 
Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas, ali na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane, 
pod rubriko Razpisi in objave.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane pri Marjeti 
Šifrar, po telefonu 04/51-83-120 ali po e-pošti na naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

7. Vsebina prijave:
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. 11. 2012 do 
31. 10. 2013, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,
• program dela za tekoče leto, potrjen na občnem zboru (zapisnik občnega zbora),
• seznam članov društva.

Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi 
iz uradnih evidenc, zato ju ni potrebno prilagati prijavnemu obrazcu. Vloge, ki ne bodo 
oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 

8. Rok in način oddaje prijave:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 19. aprila 2013.

Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 19. aprila 2013, oziroma najpozneje ta dan oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani 
označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2013«. Na hrbtni 
strani ovitka morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu). Oddaja prijave pomeni, 
da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

9. Postopek obravnavanja prijav:
Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s področja malega 
gospodarstva in turizma, bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali izpolnjujejo 
razpisne pogoje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo potekalo v roku 10 dni po preteku 
roka za predložitev prijav. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali prijave, ki ne 
bodo prispele pravočasno, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo v petih 
dneh dopolniti, sicer bo izločena kot nepopolna. Za vse popolne in upravičene prijave 
bo komisija pripravila predlog o razdelitvi sredstev.
Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena najkasneje v 30 dneh od dneva 
odpiranja prijav. 
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo s pogodbo. 

10. Ostale določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko poročilo. 
Rok za realizacijo aktivnosti je 31. 10. 2013, rok za oddajo poročil je 15. 11. 2013.

Župan  
Milan Čadež

Turizem

Z Zeleno kartico do različnih ugodnosti
Regionalna destinacijska organizacija (RDO) Gorenjska je pripravila novost – 
turistično kartico ugodnosti, s katero lahko gostje Gorenjske koristijo posebne 
popuste. Zeleno kartico gosta Gorenjske, kot se imenuje kartica ugodnosti, bo 
obiskovalec ali turist prejel ob nočitvi na Gorenjskem. Kartica je brezplačna in 
velja trideset dni od aktivacije ob prenočitvi, popuste pa lahko uveljavlja vsa 
družina, tj. dva odrasla z otroki.

Foto: Arhiv 
Turizma Škofja 
Loka

Kartica je 
na voljo 
tudi v 
eobliki.

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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V tunel ga sejemo marca, na prosto konec ap-
rila, v začetku maja. Pokrijmo ga s kopreno, kajti 
kali zelo dolgo. Škodljivcev nima, občasno se 
nanj naselijo uši, a odščipnemo vršiček in jih ni 
več. Ne rabi preveč pognojene zemlje. Čudovito 
je imeti svoja semena, saj lahko pričakujemo 
obilno kaljivost. Nikoli ga ne smemo sejati na 
isto mesto, ker sam sebe ne mara, dobro uspeva 
ob paradižniku, redkvici in čebuli. Je dvoletnica – 
v drugem letu ga imamo medtem, ko čakamo, da 
nam zraste novo nasejani. Sredi poletja peteršilj 
preteklega leta oleseni in naredi belozelene ko-
bule, ki jih moramo pustiti, da dozorijo, in tako 
dobimo svoje seme. 

Poznamo kodrolistni in gladki peteršilj. 
Kodrolistni ima manj arome, a je lepši za 
dekorativne namene. Za zimo ga shranimo v 
zamrzovalnik, lahko ga posadimo v posodo, 

toda naj nas ne razočara, saj včasih uspeva, 
včasih ne. Lahko ga posušimo ali ga položimo 
med plasti soli. Za en kilogram suhega peteršilja 
rabimo dvanajst kilogramov svežega. 

Za boljše razpoloženje
Vonj peteršilja je edinstven in ga ne moremo 

primerjati z nobeno drugo rastlino. Jedem ga 
dodajamo na koncu, da ne izgubi mineralov 
in vitaminov. Dve jabolki lahko zamenjamo z 
dvema pestema peteršilja. S tem dobimo veliko 
antioksidantov, pokrijemo dnevne potrebe po 
nekaterih vitaminih in mineralih. Šopek peteršilja 
vsebuje več vitamina C kakor kilogram pomaranč. 
Krepi naš imunski sistem, poskrbi za boljše 
razpoloženje, pri napetosti in stresu bi ga bilo 
priporočljivo večkrat na dan malo pojesti – kar 
tistega s posodice na okenski polici, kajti krepi 

živčevje in tudi kosti. Vsebuje več kalcija kot 
kravje mleko. Razstruplja telo, ker pospešuje 
izločanje sečne kisline, s tem pa razbremenjuje de-
lovanje ledvic in je podpornik za jetra, saj pomaga 
pri razstrupljanju. Zaradi pospeševanja izločanja 
sečne kisline pomaga pri revmi, putiki in artritisu. 
Čisti kri in pomaga pri slabokrvnosti. 

Za odpravljanje vročine pijemo peteršiljev 
čaj, odpravlja vročino in vzroke, ki so do nje 
pripeljali. Kadar se v telesu zaustavlja voda, 
tudi pijmo peteršiljev čaj. Prav tako, če imamo 
težave s sečnimi potmi, pri pojavu ledvičnih 
kamnov, pri kamnih sečnika. To lahko zdravimo 
tudi s svežim sokom iz peteršiljevih listov in ko-
rena. Pomaga tudi pri menstrualnih težavah.

Uživanje v prevelikih količinah lahko povzroči 
vnetje ledvic. Tega čaja in soka ne priporočamo 
nosečnicam, srčnim bolnikom in ledvičnim 
bolnikom. Uživanje peteršilja kot začimbo pa v 
zmernih količinah lahko uporabljajo vsi od otrok 
do nosečnic. Stari Grki so s peteršiljem hranili 
dirkalne konje, da so bili hitrejši. 

Jana Rojc

Natečaj Hrana za zdravje 
in delovna mesta

V okviru pobude Požen' Evropo je evropska 
poslanka Zofija Mazej Kukovič v sodelovanju 
z Inštitutom za ekološke raziskave ERICO in 
Visoko šolo za varstvo okolja Velenje razpisala 
vseslovenski nagradni natečaj za spodbujanje 
lokalne pridelave hrane z naslovom Hrana za 
zdravje in delovna mesta. 

S tem želijo vzpodbuditi ljubezen do zemlje 
in lokalno pridelane hrane, z zgledi povečati 
ozaveščenost o zdravi prehrani, širiti dobre 
prakse samozaposlitve in podjetništva na 
področju hrane. Posebno pozornost namenjajo 
štirim avtohtonim slovenskim kmetijskim kultu-
ram, ki zaradi masovnega uvoza hrane iz tujine 
počasi izginjajo. To so ajda, česen in kmetijske 
rastline iz skupin stročnic in jagodičevja, ki so 
včasih pogosto krasile našo domovino. 

Na natečaj se lahko prijavijo posamezniki, ki se 
ljubiteljsko ukvarjajo s pridelavo hrane na vrtovih 
in balkonih, kmetje, ki pridelujejo hrano za lastno 
uporabo ali prodajo, ter šole in vrtci. Rok za prijavo 
je 31. marec 2013.  Ocenjevanje bo potekalo na 
osnovi raznovrstnosti posajenih kultur, pri čemer 
je obvezna vključenost vsaj ene izmed prej 
omenjenih štirih avtohtonih kultur. Pomembna je 
estetika posaditve celotne površine in oblikovanje 
vsaj enega kuharskega recepta, ki vsebuje ajdo 
ali česen ali jagodičevje ali stročnice. 

Prijavnico in dodatne informacije najdete 
na www.zofijamazejkukovic.net. Najboljših 30 
udeležencev natečaja bo obiskalo predbožični 
Strasbourg, kjer se bodo lahko pobliže 
seznanili s poslankinim delom v Evropskem 
parlamentu, prvi trije nagrajenci pa bodo dobili 
posebne nagrade. T. D.

Iz domače lekarne

Šopek peteršilja lahko 
zamenjamo za kilogram pomaranč
Spet so tu pomladni dnevi in potrebno bo misliti na razporeditev gredic na vrtu. 
Da ne bi odmerili premajhnega prostora za peteršilj, vas s tem člankom želim 
spodbuditi, da bo gredica večja. Znanka mi je poslala mnogo zanimivosti o tej 
rastlini, ki jo največkrat rabimo samo za začinjanje juh.
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Januarja je bilo objavljeno javno zbiranje po-
nudb za prodajo nepremičnin v občinski lasti, in 
sicer vseh nepremičnin Topličarjeve domačije. 
Cilj občine je bil, da kupec/investitor zagotovi 
tudi izgradnjo in obratovanje vodnega parka 
(kopališča), namenjenega širšemu krogu obisk-
ovalcev, glede na že uveljavljeno ponudbo, ki 
jo je občina razvila v preteklem letu. 

Na objavo se je odzvala le družba IJP iz Ljub-
nega pri Savinji; njen lastnik je Iztok Podkrižnik. 
Družba IJP je sprejela ponudbo občine za nakup 
vseh kmetijskih zemljišč in gozdov in s tem 
izpolnila tudi dodatni pogoj za sodelovanje 
v postopku prodaje nepremičnin. Pogodbena 
vrednost za prodajo oz. nakup nepremičnin 
je skupno 1.389.301 evro in poleg vrednosti 
nepremičnin vključuje tudi vrednost dosedanjih 
vlaganj občine v nepremičnine. »Mislim, da je 
področje turizma gospodarska panoga, ki je v 
Sloveniji dokaj dobro zastavljena, vendar je t. 
i. zeleni turizem še premalo izkoriščen. Tu je še 
možnost ustvarjanja veliko novih delovnih mest. 
Predvsem si želim z implementacijo takega tipa 
turizma, kot je glamping, v Kopačnici narediti 
širši produkt, ki bo povezoval vse lokalne pride-
lovalce in predelovalce avtohtone hrane, različna 
društva (na področju kulture, športa …). To je 
pomembno za ljudi, ki v tem okolju živijo, saj 
bo produkt ponujal boljše življenje za vse. Je pa 
to tudi točka, iz katere lahko nastane zelo pozi-
tivna zgodba,« je povedal Iztok Podkrižnik, ki 
je podoben projekt pred leti že želel umestiti v 
zgornji del Savinjske doline, a mu to ni uspelo, 
saj tamkajšnja občina še nima sprejetega pros-
torskega načrta. 

Podobno je tudi v naši občini, ki se je s pod-
pisom kupoprodajne pogodbe zavezala izpel-
jati postopek sprejema občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) na način, kot ga je 
predvidel ponudnik. V letu dni od veljavnosti 
OPPN bo ponudnik pridobil pravnomočna 
gradbena dovoljenja za vse načrtovane objekte, 
investicijo bo zaključil najkasneje v nadaljnjih 
štirih letih. Vrednost investicije je ocenjena na 
2.810.000 evrov. Podjetje bo občini poplačalo 
tudi zemljišče, ki ga je kupila že pred leti, sku-

Toplice v dolini Kopačnice

Kopališki center bo ponujal stik z naravo
Občina Gorenja vas  Poljane je podpisala pogodbo za prodajo nepremičnin 
Topličarjeve domačije in investicije v moderni turistični kopališki center v do
lini Kopačnice. Novi lastnik, savinjsko podjetje IJP, naj bi v petih letih zgradil 
glamping naselje, naravi prijazno obliko visokega turizma z lesenimi bivaki, s 
spremljajočim programom in z javno kopališkorekreacijskim delom. Predstav
ljena je bila tudi idejna zasnova projekta »Toplice v dolini Kopačnice.«
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paj z dozdajšnjimi vlaganji, tako da je znesek 
celotne investicije štiri milijone evrov. 

Investitor, ki bo turizem v dolini Kopačnice 
ponujal skozi vse leto, bo zgradil tako turistični 
kot javni kompleks, namenjen lokalnemu pre-
bivalstvu. Turistični del bo zrastel na mestu 
sedanjega kompleksa, kjer bo postavljenih nekaj 
več kot dvajset manjših lesenih bivalnih enot 
za dve osebi. V turistični kompleks bo preure-
jena tudi kmetija Topličar, postavljenih bo več 
manjših wellness kompleksov. Drugi del toplic 
bo približno 500 metrov naprej od turističnega 
dela in bo na desni strani ceste. Ta del, ki bo javni, 
bo poleg osnovnega bazenskega dela omogočal 
še športno-rekreacijske dejavnosti in gostinsko 
ponudbo. Kot je pojasnil projektant Anton Žižek, 
so v dolini Kopačnice kulturno zgodovinske in 
tudi naravne danosti, ki so poleg neokrnjene 
narave ob potoku Kopačnica osnovno izhodišče. 
»Osnovna ideja projekta je pristna izkušnja 
narave, kar smo skušali doseči z umestitvijo 
programa na lokacijo in implementacijo v ob-
liki materiala, ki izhaja in lokalnega okolja. 
Temu, kar že obstaja, poskušamo narediti zgolj 
okvir. Objekte smo v prostor umestili čim manj 
grobo. Menimo, da gre za edinstveno lokacijo, 
z edinstvenim pristopom in projektom, ki bo 
prvi v Sloveniji, ki bo dal dodano vrednost tako 
lokalnemu okolju kot tudi širše,« je še povedal 
Anton Žižek iz Superforma. 

Kot je še povedal novi lastnik Topličarjeve 
domačije, turistično-kopališki center ne pred-
videva velikega številka zaposlenih, le štiri do 
osem ljudi, želi si sodelovanja z okoliškimi ponud-
niki, kmeti, gostinci … Financiranje projekta bo 
fazno, tretjina iz lastnih sredstev, računa pa tudi na 
možnost prijave na razpise. V letošnjem letu si ko-
palci in obiskovalci toplic v dolini Kopačnice po 
besedah župana Milana Čadeža še lahko obetajo 
ponudbo v enakem obsegu kot lani.

Lidija Razložnik

V dolini Kopačnice bi lahko že leta 2018 stal moderen turističnokopališki center.
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Evropski dan epilepsije (drugi ponedeljek v 
februarju – letos smo ga obeležili 11. februarja) 
je tokrat potekal pod geslom »Brez napadov, 
brez neželenih učinkov«. Čeprav je to pogosta 
bolezen, okolica o njej večinoma premalo ve ali 
ima napačne predstave, zato so bolniki pogosto 
stigmatizirani. Tudi z namenom ozaveščanja 
širše javnosti o epilepsiji so na ta dan pri-
pravili okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki 
in eden izmed bolnikov odkrito spregovorili o 
epilepsiji. 

Marko Sila je imel prvi napad pri 22 letih med 
učenjem v študentskem domu, ko je nenadoma 
izgubil zavest. K sreči je bil v sobi sostanovalec, 
ki je takoj stekel v ambulanto po zdravnika. Šele 
čez čas, ko so se napadi ponavljali, so odkrili, 
da gre za epilepsijo. Kljub jemanju zdravil se 
ti občasno še pojavljajo, vseeno pa je uspešno 
diplomiral in se tudi zaposlil. Kot pravi, ni 
imel težav pri zaposlitvi in ima tudi sicer dobro 
izkušnjo z delodajalcem. Sodelavce je seznanil 
z boleznijo in tudi s tem, kako naj ukrepajo, 
če na delu doživi napad. To je sicer pozitivna 
zgodba, veliko bolnikov z epilepsijo pa zaradi 
svoje bolezni težko najde službo. Razlog za 
strah delodajalcev pred zaposlitvijo bolnikov 
z epilepsijo je delno tudi slaba informiranost 
o bolezni, kar je potrdila nedavna raziskava, v 
kateri je polovica vprašanih podjetij odgovorilo, 
da bi si želeli več informacij o epilepsiji. 

Znaki napada
Napadi se zgodijo nepričakovano, brez 

posebnega vzroka, zaradi nepravilne dejavnosti 
možganskih celic in lahko trajajo od nekaj 
sekund do nekaj minut, dokler se možgani ne 
vrnejo v normalno stanje. Lahko so posledica 
poškodbe ali okužbe možganov, krvavitev, tu-
morjev, alkohola, nekaterih presnovnih ali ded-
nih motenj. Poznanih je več tipov epileptičnih 
napadov, ki se tudi kažejo na različne načine. 
Pri človeku z napadom se lahko pojavijo mišični 
krči, otrdelost ali upad mišične napetosti, 
ritmično stresanje, trzljaji, mežikanje z očmi, 
avtomatsko vedenje kot požiranje, nesmiselni 
gibi rok, začasna motnja spomina, strmenje v 
prazno ali začasna izguba zavesti. 

Za natančnejšo diagnozo je zelo pomembno 
pričevanje oseb, ki so priča epileptičnemu napadu. 
Strokovnjaki pri tem svetujejo, da je v poplavi 
naprav, ki omogočajo snemanje in so vedno pri 
roki (telefoni), napad dobro posneti, saj lahko iz 
posnetka zdravniki razberejo koristne informacije. 
Za diagnozo epilepsije mora imeti oseba pravi-
loma najmanj dva neizzvana napada. 

Kaj storiti ob epileptičnem napadu?
Napadi trajajo kratek čas, zato je pomembno 

hitro ukrepanje. Osebe med napadom ne pre-
mikamo, damo jo le v bočni položaj kot pri 

Epilepsija

Bolezen, ki jo premalo poznamo
Epilepsija je skupno ime za nevrološke bolezni, za katere so značilni ponavljajoči 
se epileptični napadi. Ni pogojena s starostjo ali spolom, kar pomeni, da jo lahko 
dobi vsak. Ima jo odstotek prebivalstva v razvitem svetu, v Sloveniji je bolnikov 
okrog 20.000, vsako leto jih 2.000 odkrijejo na novo.

Na okrogli mizi o epilepsiji so se z Alenko Mirt pogovarjali (z desne): mag. Bogdan Lorber, dr. 
med. spec., vodja Centra za epilepsijo odraslih na Nevrološki kliniki, Vesna Krkoč, klinična 
psihologinja na Pediatrični kliniki, mag. Matevž Kržan, dr. med. spec., predsednik društva LIGA 
proti epilepsiji Slovenije, in Marko Sila, oseba z epilepsijo.

V Sloveniji deluje društvo LIGA proti epilepsiji 
Slovenije, ki vključuje medicinske strokovnjake 
s področja epileptologije in ljudi z epilepsijo, 
njihove svojce in prijatelje. Namen društva 
je izboljševati kakovost življenja ljudem z 

epilepsijo s pomočjo strokovnih srečanj, skupin 
za samopomoč, spremljanje in predlaganje 

sprememb v zdravstvenem sistemu, 
spodbujanje projektov za kakovost življenja 

oseb z epilepsijo ipd. Več o društvu najdete na 
spletni strani www.epilepsija.org.

nezavesti in odstranimo predmete, s katerimi bi 
se lahko med napadom poškodovala. Ničesar ji 
ne dajemo v usta in jo pustimo pri miru – je ne 
tiščimo ob tla in preprečujemo krčev oziroma 
gibanja. Pri osebi ostanemo še nekaj časa po 
napadu, da si opomore. Nujno medicinsko 
pomoč pokličemo, če se je oseba med napadom 
poškodovala, če se je napad pojavil pri nekom, 
ki nima epilepsije, če se napad po treh minutah 
ni ustavil ali se je nadaljeval z novim, če se 
osebi po petnajstih minutah ni povrnila zavest 
ali je videti hudo bolna.

Epilepsija pri otrocih
Epilepsija se lahko pojavi tudi pri otrocih. 

Se pa bolezen pri otrocih razlikuje od tiste 
pri odraslih, saj imajo raznovrstnejše napade, 
vzroke epilepsij in tudi izide zdravljenja. 
Posebna podvrsta napadov so vročinski krči, ki 
praviloma minejo do petega leta starosti in se 
po njih epilepsija praviloma ne razvije. Velika 
verjetnost je, da tisti, pri katerih se je pojavila 
epilepsija v času otroštva ali pri mladostnikih, 
v nadaljnjem življenju ne bodo potrebovali 
protiepileptičnih zdravil. 

Kot je na okrogli mizi povedala Vesna 
Krkoč, klinična psihologinja, epilepsija tudi ne 
vpliva vedno na otrokov razvoj in učni uspeh. 
Res je sicer, da imajo taki otroci pogosteje učne 
težave, ki pa jih lahko starši skupaj z učitelji 
s prilagoditvijo učnega programa uspešno 
premagajo. Otroci z epilepsijo imajo pred-
vsem težave s pozornostjo, hitrostjo priklica, 
spominom. Krkočeva je svetovala, naj starši 
vzdržujejo dobro komunikacijo s šolo in z 
učitelji in naj bodo o bolezni seznanjeni tudi 
sošolci, s čimer se izognejo diskriminaciji ali 
prevelikemu pokroviteljstvu zaradi bolezni.

Spodbujanje telesne aktivnosti
Strokovnjaki spodbujajo ljudi, naj bodo kljub 

epilepsiji aktivni in se ukvarjajo s športom – le 
vrsto športa je treba prilagoditi posamezniku 
in njegovi podvrsti bolezni. Najprimernejši so 
dvoranski športi, igre z žogo in nekateri športi 
na prostem, kot so hoja, tek, tek na smučeh, 
lahka atletika …

Epilepsija je sicer ena od najpogostejših 
nevroloških bolezni, ki pa ob ustreznem zdrav-
ljenju in dobrem nadzoru ne ovira vsakdanjega 
življenja.

Tina Dolenc
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V šolo je sprva hodila v župnišče, kjer je 
učil župnik, kasneje jo je obiskovala že v novi 
šolski zgradbi. Tedaj je župnik hodil v šolo učit 
verouk. Otroci so morali biti v šoli pridni, saj 
je bil župnik zelo strog. Roke so učenci držali 
zadaj na hrbtu. Albina se spomni, da ji je največ 
težav povzročala matematika. Ata je bil zaradi 
tega marsikdaj slabe volje. 

Doma so imeli kmetijo in obrtno ključavni-
čarstvo. Oče, ki se je priženil iz Suhega Dola, 
je delal in postavljal nove stolpne, cerkvene ure 
blizu in daleč.

Otroci so morali opravljati različna kmečka 
dela. Imeli so živino, prašiče, zato so morali, 
tako dekleti kot fanta, pleti, okopavati njive, 
tudi molsti in vardivat, krmiti živali v hlevu. 
»Igrač pa pri nas ni bilo. Kje pa! Ata je hodil z 
vozom in konji po železo v Ljubljano, pa nikoli 
ni prinesel nič takega za otroke. Ni bilo denarja. 
Naša zabava med otroki je bilo kreganje in 
tepež, pa ne hudo zares. Ata smo se vsi bali, ker 
je bil tako strog. Kadar je šel po maši ležat na 
peč, smo morali biti čisto tiho. Mama je bila bolj 
popustljiva. Mnogo je pretrpela, ni čudno, da je 
umrla stara le petinštirideset let. Hrane ni bilo, 
pa se je okrog mize posedlo deset možakarjev 
iz delavnice, ki jih je morala nahraniti. Stvari 
smo hodili iskat v trgovino, a ob mesecu so nam 
izstavili velik račun,« obuja spomine Albina.

Nekaj korenja, repe, pese, fižola, krompirja 
in koruze so pridelali doma. Sejali in želi so žito, 
pleli korenje, proso. Žito so z vozom in konjem 
vozili v mlin v Brebovnico k Žagarju. 

Izseljeni v Srbijo 
Med vojno so celo družino za štiri leta izselili 

v Srbijo. Nemci so jih pripeljali v Smederevsko 
Palanko in jih pustili v šoli. Potem so prihajali 
ljudje tja po delovno silo. Družina je na srečo 
ostala skupaj. Živeli in delali so pri bogati 
gospe, ki ni imela otrok, moža pa v Nemčiji. 
Imela je kravo in redila majhne prašičke. Albina 
je morala skozi mesto nositi vreče detelje, ker 
je imela delodajalka vsepovsod okrog parcele, 
zemljo. Na hrani, sicer skromni, so bili pri njej. 
Pogosto jih je zmerjala in nekam pošiljala v 
svojem sočnem jeziku, pa čeprav so ji vse na-
redili. Oče in brat sta šla proti koncu vojne delat 
v neko tovarno. S sorodniki so si dopisovali in 
tako izvedeli, kaj se dogaja doma. 

»Ni bilo lepo za nas, samo vse se preživi. Za 
dobro moraš vzeti, kakor že je,« pravi Albina. 
Vrnili so se leta 1945. Poslopja so še stala, drugo 
je bilo vse izropano. 

Poročila se je h Križarju, le nekaj minut 
stran od doma, in živela v hiši ob cesti, kjer je 
moževa mama še pred drugo vojno imela gos-
tilno. Ko so gradili cesto v Lučine, je skrbela 
za prehrano delavcev. 

Vrtec 
Albina je vdova že dvaintrideset let. Rodilo 

se ji je osem otrok, sedem deklet in fant. Dokler 
ni bilo pralnega stroja, je imela res kar opraviti. 
Prala je pri potoku v dolini pod hišo, ki pa je 
zdaj presahnil. Težko je bilo pozimi, ker je ze-
blo, pa še veliko snega je zapadlo. Ob strugi je 

ležala velika skala, po kateri so udarjali z mokri-
mi oblačili. Pomagali so si tudi s periunkom. 
Cunje so prej skuhali v loncu na štedilniku. 
Oblačil sicer niso imeli kaj dosti. Tudi pozimi 
so bili bolj malo oblečeni. Otroke, ki so vsak 
dan stregli župniku pri maši, je zeblo. »Ata je 
bil zelo pobožen, doma smo redno molili, zdaj 
je pa vse drugače,« obuja spomine Albina.

V službo ni hodila, je pa varovala otroke 
lučinskih učiteljic, pa sosedove in svoje. Imela 
je pravi mali vrtec. Za otroke, ki jih je pazila, 
je bila kar Križarjeva mama. Kadar je lahko, 
je šla pomagat na rojstno kmetijo. Drugače je 
bila zelo rada doma in ni hodila na obiske. Tri 
otroke je rodila v porodnišnici, druge doma, 
kar ni bilo vedno lahko. Ima trinajst vnukov in 
pet pravnukov.  

Zelo rada je šla v drvarnico in cepila drva, a 
so ji po poškodbi domači to delo odsvetovali. 

Še vedno vsak dan kaj skuha, tudi za druge 
domače. Brala bi rada, pa ne vidi več dobro. 
Nekaj časa je rada gledala televizijo, zdaj ji ni 
več dosti zanjo. Vseeno ji čas prehitro teče.

Milka Burnik

Kot pojasnjuje poveljnik PGD Gorenja vas 
Jure Trlep, so kamero kupili z lastnimi sred-
stvi. »Posebej bi se zahvalil vsem krajanom 
območja, ki ga društvo pokriva, saj so nam pri 
uresničitvi tega izjemno pomembnega projekta 
za društvo v zadnjih letih pomagali s prosto-
voljnimi prispevki.« Termokamero, ki je za zdaj 
še edina v OGP Občine Gorenja vas - Poljane, 
je mogoče uporabljati pri požarih v objektih, 
iskanju žarišča in pogrešanih oseb, požarih v 
naravi, iskalnih akcijah, preventivno pri pre-
gledu električnih vodnikov in naprav, pregledu 
krme (segrevanje sveže krme in s tem možnosti 
vžiga), v prometnih nesrečah in nesrečah z 
nevarnimi snovmi … Omogoča tudi klasično 
termovizijo objektov (toplotne izgube).

Trenutno v društvu poteka izobraževanje s 
področja termografije, saj, kot pravi Trlep, je le z 
ustreznim znanjem mogoče izkoristiti vse pred-
nosti termokamere. »Poleg teoretičnega znanja 
organiziramo tudi več operativnih vaj v realnih 
razmerah zmanjšane vidljivosti. Vaje potekajo v 
nekdanjem objektu Ferlanovih, hiši in delavnici, 
ki sta predvideni za rušenje zaradi gradnje 
gorenjevaške obvoznice.« Za delo s termokamero 
se trenutno usposabljajo le člani PGD Gorenja vas. 
»Usposabljanje vodijo trije člani, ki so že pridobili 
znanje. V drugem delu bomo povabili tudi druga 
društva OGP Občine Gorenja vas - Poljane, da 
spoznajo prednosti dela s termokamero na interven-
ciji,« je še povedal poveljnik PGD Gorenja vas.

Lidija Razložnik

Naši 90-letniki

»Igrač pa pri nas ni bilo«
Albina Oblak, Križarjeva mama, se je rodila Pr’ Kovač v Lučinah. Trije od 
sedmih otrok so umrli še majhni. Albina je bila tretja po vrsti. Zdaj so razen 
nje že vsi pokojni.

Albina Oblak

PGD Gorenja vas

Termokamera za pomoč pri reševanju v nesrečah
PGD Gorenja vas je bogatejše za novo pridobitev, ki bo v veliko pomoč pri 
reševanju ob naravnih in elementarnih nesrečah. Termokamera, ki je sicer po 
zgradbi in funkciji zelo podobna običajni videokameri, se od nje razlikuje v last
nostih optike in IRdetektorja. Prav tako je velik napredek na področju varnosti 
gasilcev in občanov, saj pripomore k hitrejši in učinkoviti intervenciji.
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Termokamera bo pripomogla k boljši vidljivosti 
ob vstopu v goreč in zadimljen prostor.
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Izidorja Jesenka že od malih nog navdušuje 
fotografija. Zasluge za to ima predvsem arhitekt 
in fotograf Tone Mlakar, ki je v mladosti pogosto 
zahajal na Bukov vrh po motive Loškega pogorja 
in svojo ljubezen do fotografije prenesel nanj. 
Fotografski aparat je bil spremljevalec že na Izidor-

jevih osnovnošolskih potepanjih po domačih hribih, 
sploh pa kasneje, ko se je vpisal na Srednjo šolo za 
oblikovanje in fotografijo. »Podoživljal je slike iz 
Tavčarjevih Slik iz Loškega pogorja, ko je v samot-
nih kamrah ali na križpotjih srečeval zadnje priče 
tistega življenja, zoranim obrazom iskal analogije v 

Odprtja razstave, ki je potekalo v prijetnem, 
sproščenem vzdušju ob zvokih prečne flavte in 
violine Mete Ažbe in Žive Bohinc, se je udeležilo 
precej ljudi. Veliko število obiskovalcev, ki bi 
jih bila vesela marsikatera galerija, je v svojem 
uvodnem nagovoru izpostavila tudi Damjana 
Pečnik, generalna direktorica direktorata za 
kulturno dediščino. Dodala je še, da je prijetno 
presenečena nad ustvarjenimi umetniškimi deli, 
in ljubiteljske slikarje spodbudila, da z ustvarjan-
jem nadaljujejo tudi prihodnje leto. Pohvalila je 
še sodelovanje z osnovno šolo, ki svoje prostore 
odstopi tudi za potrebe galerije.  

Pobudnica slikarske šole in ena izmed 
udeleženk Jana Rojc je ob odprtju povedala, da 
so za njimi zanimiva in prijetna druženja, ter se 
zahvalila mentorici za sodelovanje in posredo-
vano znanje. Maja Šubic je v šali dodala, da se 
je srečanj vsakokrat še posebej razveselila tudi 
zato, ker je kdo od udeležencev vedno prinesel 
sveže pečene piškote oziroma pecivo. 

Skupina je bila zelo raznolika,  od 
osnovnošolk do odraslih, ki so imeli že nekaj 
predhodnega znanja. Zato je Šubičeva, kot je 
dejala, morala zelo paziti, da ni preveč vplivala 
nanje, da je vsak sledil svoji ustvarjalni poti – 
kar je še posebej pomembno pri otrocih: da jim 
mentor ne zatolče ustvarjalnosti. 

Slikali so tihožitja, kopirali stare mojstre oziro-
ma slikali tisto, kar so udeleženci želeli v različnih 
tehnikah – od akvarelov, akrilov do fresk. In kako 
nastane freska? Maja Šubic je povedala, da so 
uporabili cement na lehnjaku, tako kot so to počeli v 
času renesanse. Zidar je pripravil najprej grob omet 
in nato še finega, na katerega so začeli risati, ko je 
bil še malo vlažen. Uporabljali so pigmentne barve, 
ki so odporne na apno in sončno svetlobo. Poseb-
nosti risanja fresk so še, da je treba barve nanašati 
nežno, da se omet ne poškoduje, da narisanega ni 
mogoče popravljati in da je treba freske končati še 
isti dan, torej preden se omet posuši. 

Tina Dolenc

Fotografija Izidorja Jesenka

Poljanska dolina s ptičje in žabje perspektive
V Kulturnem domu v Poljanah je fotograf Izidor Jesenko predstavil projekcijo 
svojih fotografij z naslovom Poljanska dolina s ptičje in žabje perspektive. 
Udeležili so se je tudi nekateri ugledni fotografi, med njimi arhitekta Tone Mlakar 
in Peter Pokorn iz Škofje Loke ter France Stele, samostojni fotograf iz Gore 
pri Komendi, in njegovi fotografski prijatelji iz drugih slovenskih krajev. Izidor 
Jesenko  ima fotografski naziv MF FZS, mojster fotografije Fotografske zveze 
Slovenije, in naziv AFIAP – mojster mednarodne fotografske zveze FIAP.  

ostrih jutranjih in večernih svetlobah košenin in jih 
risal na diapozitive.« Tako je o njem napisal France 
Stele. To so motivi, ki jih je ubesedil Ivan Tavčar v 
podobi svojega časa, na platno pa so jih prenašali že 
slovenski impresionisti in domači akademski slikar 
Ive Šubic. Danes Izidor to dela z »digitalcem«, le 
da so skupaj s črno-belim ali barvnim filmom vred 
izginili tudi vsi tisti starci iz povesti. Prihajajo pa 
novi – iz zgodb, ki se pravkar pišejo! Od detajlov 
kmečke arhitekture prek pejsažov je šel in pogledal 
vse skupaj še z neba. 

Projekcija fotografij Poljanske doline iz 
zraka, torej s ptičje perspektive, je bila posneta v 
obdobju petih let, večinoma jeseni. Fotografsko 
oko je beležilo hribčke z romarskimi cerkvicami, 
samotne zaselke, vasi in kmetije, obdane z 
njivami, travniki in starimi visokodebelnimi 
sadovnjaki, pa ceste, ki se vijejo do njih, in gozd.  
Med njimi pa Sora, obdana z zelenim okvirjem, 
ob njej pa Poljane, Gorenja vas, Hotavlje … Nič 
kaj drugače ni iz žabje perspektive, ko projekcijo 
dopolnijo dogodki, povezani s človekom. 

Projekcija in predstavitev poljanske krajine je 
sovpadla s postavljeno fotografsko razstavo v Kul-
turnem domu Poljane, ki je bila odprta na predvečer 
kulturnega praznika in se je zaključila 21. marca.

Fotografije Izidorja Jesenka prikazujejo Pol-
jansko dolino in njenega človeka v najlepši luči, 
od zore do mraka, v vseh letnih časih, s ptičje 
in žabje perspektive. »Izidor je poet Poljanske 
doline,« je na koncu zaključil arhitekt Tone 
Mlakar. Mogoče pa sta fotografska razstava 
in projekcija začetek njegovega razmišljanja o 
snovanju poljanske fotografske monografije.

Tadeja Šubic

Slikarska šola

Najbolj so bili navdušeni nad ustvarjanjem fresk
Petnajst ljubiteljskih slikarjev je v okviru KUD Trata zadnjih nekaj mesecev ustvarjalo 
pod budnim mentorstvom akademske slikarke Maje Šubic. V začetku marca pa so v 
galeriji OŠ Ivana Tavčarja pripravili razstavo svojih del, med njimi tudi fresk.
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Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali raz
stavo, še posebej freske.
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Kako je prišel bosansko-hercegovski književnik 
v Poljane? Za mnoge res zanimivo vprašanje, 
dokler nam ni spregovorila poezija. Izvedeli 
smo, da je Talić pred tridesetimi leti kot delavec 
Geološkega zavoda Ljubljana delal v rudniku urana 
v Žirovskem vrhu. S svojimi pesmimi in vtisi je 
leta 1988 sodeloval tudi pri izdaji posebne številke 
Vaščana, ki sta ga uredila Boris Pintar in Iztok Sitar. 
Slednji ga je po dolgih letih ‘našel’ prek Facebooka 
in ga povabil v Poljane, da predstavi svoja dela. 

Ena izmed prvih pesmi na literarnem 
večeru je bila pesem Hi, konjiček, napisana 
že leta 1989. Je kot slutnja prihodnje vojne 
v balkanskem sodu smodnika, kjer nobena 

generacija ne uide vsaj eni vojni. In tako dalje 
se je z Borisovo interpretacijo prevodov pesmi 
in proze iz del Mali logor in Samica s sočasno 
pesnikovo besedo v materinem jeziku, kot pravi 
sam, odstirala tančica njegovega pretresljivega 
življenja v času ujetništva in težkega vojnega 
življenja v Bosni in Hercegovini. Pogovor je 
popestrila Barbara Robba s harmoniko.

Njegovo zadnje delo na Geološkem zavodu 
pred vojno v Bosni in Hercegovini je bilo na Učki, 
kjer so raziskovali vodne vire. Potem se je vrnil v 
rojstni Sanski Most, kjer je leta 1991 postal akred-
itirani novinar Oslobođenja in dopisnik RTV BiH 
iz Sanskega Mosta, kjer ga je ujela vojna.

Srečanje bo v soboto, 20. aprila 2013, med 
10. in 18. uro na Visokem pod kozolcem, kjer 
bo dvanajst strugarjev iz Slovenije, Avstrije in 
Italije prikazalo različne tehnike struženja in 
izdelave struženih izdelkov. Širši javnosti želijo 
pokazati umetnost struženja lesa. Nastopil bo 
tudi duo Bakalina iz Čadrga.

Dogodek je ena izmed aktivnosti čezmejnega 
sodelovanja v projektu DUO Kunsthandwerk. 
(OP SI–AT 2007–2013) Rokodelska dediščina 
– včeraj, danes in jutri, v katerem sodelujejo 
Podjetniški center Slovenj Gradec, Razvojna 
agencija Sora, Mestna občina Slovenj Gradec, 
Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj 
Rogatec, Narodopisni inštitut Urban Jarnik, 

Slovenska prosvetna zveza, Krščanska kulturna 
zveza.

Na okrogli mizi si bodo izmenjali izkušnje 
ter simbolično zasadili drevo. Na prostem, ob 
Sori, na poti med Poljanami in Tavčarjevim 
dvorcem na Visokem bo na ogled obsežna raz-
stava fotografij rokodelskih izdelkov iz Slovenj 
Gradca, Avstrijske Koroške, Obsoteljskega 
in Kozjanskega ter Škofjeloškega območja, 
različne vrste lesa pa bodo v obliki struženih 
predmetov in krogel predstavljene v Štefanovi 
hiši v Poljanah. 

Aprila bo v Rokodelskem centru DUO 
Škofja Loka na ogled razstava mojstrskih 
lesenih struženih del Stanislava Lamovška. 

1. srečanje lesostrugarjev na Slovenskem

Struženje lesa kot umetnost
Rokodelski center DUO iz Škofje Loke in Kulturni center slikarjev Šubic iz 
Poljan (Štefanova hiša) na pobudo Staneta Lomovška iz Dolenčic pripravljata 
1. srečanje lesostrugarjev na Slovenskem. Od prve ideje o dogodku, na katerem 
bi predstavili ljudem naš dragoceni avtohtoni les, njegovo obdelavo, vrednost 
in izjemen pomen v kulturi življenja in bivanja v našem pogorju, je sicer minilo 
že kar nekaj časa.

Delo Stanislava Lamovška
Celotno dogajanje na Visokem bodo popestrili 
Rovtarji s kolesarjenjem po starem. Na dogodku 
se bodo predstavili še Srednja lesarska šola 
s svojim šolskim programom in Škofjeloški 
rokodelci Sekcije DUO OOZ Škofja Loka, 
Zavod O pa bo poskrbel za interaktivni prenos 
struženja na platno. 

Prireditelji vabijo na ogled vse, ki jih ta 
umetnost zanima. 

Tadeja Šubic

Poezija v Štefanovi hiši

Književnik Amir Talić na literarnem večeru 
Štefanova hiša je gostila priznanega bosanskohercegovskega pesnika, avtorja številnih 
pesniških zbirk in proznih del, književnika in novinarja Amirja Talića, ki je pred tride
setimi leti živel tudi v Poljanah in sodeloval pri posebni izdaji Vaščana leta 1988. 

Dih
Da, res me je strah 

za dih v grlu 
ki me 
davi

Zamaknjen v molitvi 
popolnoma sem 
pomirjen kar me 

vodi 
prisluškujem zvoku 

dihanja 
ki se v blatu upira 

na tleh 
po katerih me noge 

nosijo
Skrb me pripelje 

v prostore 
v katerih si življenjski 

dih 
za hip oddahne

Nagrade so za zasluge 
Vsevišnji jih Dobrim 

vdihne za 
počitek

Prevedel Iztok Osojnik

Kmalu so ga oku-
patorske oblasti ob-
sodile vohunstva, zato 
je bil 16 mesecev zaprt, 
nekaj časa v Sanskem 
Mostu, Prijedoru, leto 
dni v Banja Luki ter 
v Doboju. Iz obdobja 
zapora v Banja Luki 
so kasneje nastala 
tudi njegova najbolj 
pretresljiva dela, iz-
dana v pesniški zbirki 
Mali logor in kratki 
prozi Samica. Le in-
tenzivnim aktivno-
stim svojih prijateljev, 
najbolj Jaše Zlobca 
in Borisa Novaka ter 
med narodnega društva 
PEN, Amnesty Inter-
national in humani-
tarnim organizacijam, 
se ima zahvaliti za 
izpustitev, da je ostal 
živ. Leta 1996 je bil 
povabljen na Bled na delo Mednarodnega 
PEN centra v Sloveniji, kjer je prejel prestižno 
štipendijo nemškega nobelovca Heinricha Bölla 
in se v njegovi hiši v mestu Langenbroich pri 
Kölnu posvetil intenzivnemu pisanju. 

Danes Amir Talić živi v Sanskem Mostu, je 
novinar in kulturni animator, piše poezijo, tudi 
za mladino in otroke, in se aktivno zavzema 
za ekologijo in človekove pravice. Njegova 
dela so prevedena v več evropskih jezikov, iz 
slovenščine pa prevaja tudi sam. 

Tadeja Šubic
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»Z igranjem violončela sem pričela v 2. razredu 
osnovne šole, prej pa sem obiskovala glasbeno 
pripravnico v Poljanah, kjer sem sprva igrala fla-
vto. Za igranje violončela me je navdušil komorni 
godalni orkester iz Škofje Loke, še v času, ko sem 
obiskovala vrtec. Ko sem slišala zvok violončela, 
sem vedela, da si želim v življenju početi ravno 
to – igrati na violončelo,« svoje začetke opisuje 
Nika Selak, ki pogosto nastopa, tako solistično 
kot tudi z različnimi komornimi zasedbami. V 

okviru Akademije za glasbo igra še v simfoničnem 
orkestru in komornem godalnem orkestru in je 
članica baročnega orkestra Akademije za glasbo. 
Koncertirajo v Slovenski filharmoniji, Cankar-
jevem domu in SNG Opera. »Letos smo se skupaj 
s pevci uspešno predstavili z Monteverdijevo 
opero Orfej. Imeli smo več ponovitev v Sloveniji 
in tudi dva koncerta v Benetkah,« je pojasnila 
članica klavirskega tria Libertas.

 
Priznanje je odlična popotnica

Klavirski trio so zasnovale lansko jesen zaradi 
želje po skupnem glasbenem udejstvovanju. »Z 
zagnanim delom smo se uspešno predstavile na 
nekaj priložnostnih nastopih in na zaključnem 
koncertu mojstrskega tečaja Tria di Parma, ki smo 
se ga udeležile v februarju. Klavirski trio sestavljata 
še Neža Koželj na klavirju in Anja Jamšek na vio-
lini. Profesor Tomaž Lorenz, ki je tudi naš mentor, 
nam je predlagal, naj se prijavimo na tekmovanje v 
Beogradu, saj je menil, da smo dobro pripravljene. 
S tem smo se še kako strinjale in začelo se je trdo 
delo. Pred tekmovanjem v Beogradu smo imele 
koncerte s tekmovalnim programom v Kamniku, 
na Polju in Akademiji za glasbo, saj smo morale 
tekmovalni program čim večkrat preigrati, da se 
nam je »ulegel« in smo bile tako bolj sproščene, 

kljub temu da smo vedele, da gre zares,« pojasnjuje 
Nika Selak, študentka drugega letnika na Akademiji 
za glasbo, smer violončelo. 

Tekmovalni program je moral vsebovati 
skladbo, ki je dolga do trideset minut. S pomočjo 
profesorja so izbrale Schumannov klavirski trio v 
G-molu, opus 17. »To zlato priznanje je izjemen 
dosežek, je nagrada za ves trud, ki smo ga vložile. 
Je potrditev, da je delo dobro zasnovano, da dobro 
delamo in je odlična popotnica za naprej. Glede 
na to, da je bilo to naše prvo skupno tovrstno 
tekmovanje, saj sodelujemo šele kratek čas, je 
veselje ob takem uspehu še toliko slajše.«

Želi si igrati v orkestru in poučevati
Dekleta v bližnji prihodnosti čaka koncert, 

kjer bodo med drugim predstavile program, s 
katerim so prepričale občinstvo v Beogradu. 
»Trenutno se pripravljamo na aprilsko avdicijo 
in če nam uspe, nas v poletnih mesecih čaka 
turneja po Sloveniji in Italiji.«

Načrti mlade umetnice za prihodnost, ki je 
sicer tudi ljubiteljica plesa in članica plesne sku-
pine Step, so povezani z glasbo, saj si želi, da bi 
po koncu študija igrala v orkestru ter poučevala 
violončelo. »Če hočeš postati dober glasbenik, 
se moraš v življenju odreči marsikateri drugi de-
javnosti, a če to počneš z dušo in srcem, ti ni žal, 
saj se ti na koncu vsaka stvar obrestuje. Kljub na-
trpanemu urniku se še vedno najde čas za druženje 
s prijatelji, za ples v skupini Step in za športne 
aktivnosti. Pomembna je organizacija obveznosti. 
Brez dela ni uspeha, niti zadovoljstva ob uspehu,« 
je pripovedovanje strnila Nika Selak.

Lidija Razložnik

»Za skupno pustovanje smo se odločili 
zaradi omejenih financ. V vodstvu obeh klubov 
si med drugim želimo boljšega medsebojnega 
sodelovanja in več povezovanja,« je odločitev 
za skupno pustovanje pojasnil predsednik 
KŠPD Matic Radič in nadaljeval: »Pusto-
vanje na pustni torek, ko ni počitnic in ima 
večina ljudi naslednji dan službo, nikakor ne 
prinaša pozitivnega rezultata. V letih, ko smo 
dobili višje donacije od ŠOS-a in imeli več 
pokroviteljev, smo si takšne prireditve lahko 
privoščili. V zadnjih treh letih opažamo tudi 
vedno manjše zanimanje mask in tudi tistih, ki 
se želelijo zgolj zabavati in plesati.« 

Da so se lahko pustovanja v Žireh udeležili 
tudi krajani naše občine, je KŠPD organiziral 
prevoz od Poljan do Žirov. Izkoristilo ga je 
več kot 60 ljudi. Strokovna komisija je med 
prireditvijo ocenjevala najboljše maske in na 
koncu podelila osem nagrad. »Prvo nagrajena 

maska je prejela košaro različnih izdelkov v 
vrednosti približno 80 evrov. Iz naše občine sta 
bili nagrajeni šemi pod imenom Spy relaction,« 
je povedal Radič. 

Za dobro vzdušje 300-glave množice sta 
poskrbeli dve glasbeni skupini. Glavna skupina 
je bila GeDoRe, med odmori pa so obiskovalce 
zabavali The Zombies, ki so program popestrili s 
trobili, v stilu trubačev iz Guče. »Prireditev se je z 
več vidikov izkazala za pozitivno, tako po številu 
obiskovalcev kot s finančne plati. S sodelovanjem 
imamo dobre izkušnje in že razmišljamo, kako 
bomo to v prihodnje nadgradili tudi z drugimi 
dogodki, ne zgolj s prireditvami. Kot dobra in 
primerna rešitev za naše člane se je izkazal tudi 
avtobusni prevoz,« je še povedal Radič.

Na Hotavljah vedno več skupinskih mask
V domu na Hotavljah so se zbrale maske in 

obiskovalci, ki so se želeli zavrteti ob zvokih 

ansambla Roka Žlindre. Prevladovale so sku-
pinske maske, komisija, ki so jo sestavljali tradi-
cionalni obiskovalci hotaveljskega pustovanja, 
pa je ocenjevala predvsem kakovost lastne 
izdelave kostuma, izvirnost ter predstavitev in 
vtis, ki so ga napravili na obiskovalce. Prva tri 
mesta so zasedli: Nore gobe, Božji služabniki 
ter Vrtnar in rožica. Nagrade so bile bogate, 
praktične in pustnemu času primerne. Kot so 
še povedali v TD Slajka, je bila prireditev kljub 
slabemu vremenu uspešna.

Lidija Razložnik

Nika Selak

Na prvem tekmovanju osvojile zlato priznanje
Mlada glasbenica Nika Selak z Dolenje Dobrave igra violončelo že 13. leto. S 
svojimi nastopi, tako glasbenimi kot plesnimi, je popestrila marsikateri dogodek 
ter navdušila zbrano občinstvo. Na novembrski občinski proslavi se je domačemu 
občinstvu predstavila kot članica klavirskega tria Libertas, s katerim so se pred 
kratkim vrnile z mednarodnega tekmovanja Davorina Jenka v Beogradu. Tam 
so očarale občinstvo in komisijo ter osvojile zlato priznanje.

Fo
to

 iz
 o

se
bn

eg
a 

ar
hi

va
 N

ike
 S

el
ak

Pust

Šeme rajale na Hotavljah in v Žireh
KŠPD in TD Slajka sta organizirala pustovanji, ki sta privabili obiskovalce in 
ljubitelje pustnih norčij ter zabave od blizu in daleč. Na Hotavljah se je zbralo 
150 ljudi, dobro obiskana je bila tudi pustna šlevarija v Žireh, ki sta jo prvič 
skupaj organizirala poljanski in žirovski klub študentov.
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Poznate risanko Gasilec Samo? Na pustni 
šlevariji v Žireh je pritegnila veliko pozornosti.

Klavirski trio z mentorjem Tomažem Lorenzom. 
Nika Selak (na fotografiji prva z desne) je poleg 
igranja violončela tudi dolgoletna plesalka 
PS Step.
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Kam aprila?
• 2. april ob 17.uri: Ura pravljic – Hudičev most v Knjižnici Poljane. Pripo-

veduje Romana Hafnar. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 3. april od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v 

Škofji Loki. Organizira RAS.
• 4. april: Pohod na Paški Kozjak (Basališče, 1272 m). Informacije 

in prijave pri Valentinu Bogataju na telefonski številki 040-377-356. 
Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

• 4. april: od 16. do 17. ure: Meritve sladkorja, holesterola in krvnega tlaka 
v prostorih KŠPD (pritličje ZD Gorenja vas). Organizira KORK Gorenja vas.

• 6. april ob 9. uri: Pohod treh generacij ob rapalski meji do glavne-
ga mejnika številka 35. V primeru slabega vremena bo pohod prestavljen 
na 27. april. Dodatne informacije pri Milki Burnik na telefonski številki 
031-769-121. Organizirata PŠ Sovodenj in TD Sovodenj.

• 7. april ob 19. uri: Tavčarjeva poljanska retrospektiva – Cvetje 
v jeseni v Kulturnem domu Poljane. Organizirata KD dr. Ivan Tavčar in 
Kulturni center slikarjev Šubic.

• 8. april ob 17. uri: Ura pravljic – Trije sinovi in začarani mucek v 
Knjižnici Gorenja vas. Pripoveduje Bernarda Buh. Organizira Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka.

• 9. april od 17. do 19. ure: Zbiralna akcija oblačil, obutve, postelj-
nine, zaves, odej, igrač … Pakirano v vreče se odda v Dom občine 
Gorenja vas - Poljane. Organizira KORK Gorenja vas.

• 13. april ob 11.uri: Nastop učenk in učencev dislociranih oddelkov 
Gorenja vas, Železniki in Žiri Glasbene šole Škofja Loka v Sokolskem 
domu v Škofji Loki. Organizira Glasbena šola Škofja Loka.

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

• 20. april: 1. Srečanje lesostrugarjev z naslovom Umetnost struženja 
lesa na Visokem. Organizirata Rokodelski center DUO in RAS Škofja Loka.

• 20. april: Čistilna akcija po Žirovskem vrhu. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 21. april: Pohod na Belsko planino – Svečico. Lahka, označena pot. 

Informacije in prijave pri vodnici Vesni Šinkovec na telefonski številki 
041-242-390. Organizira PD Gorenja vas.

• 21. april: Gostilna Pr' Francet v telovadnici OŠ Poljane. Dodatne 
informacije pri Francu Peternelju na telefonski številki 041-629-988.

• 21. april ob 19. uri: Tavčarjeva poljanska retrospektiva – Ravbar-
ski cesar v Kulturnem domu Poljane. Organizirata KD dr. Ivan Tavčar 
in Kulturni center slikarjev Šubic.

• 28. april ob 10. uri: Blagoslov konj v Novi Oselici, po blagoslovitvi sledi 
predstavitev konj in konjenikov. Organizirata TD Sovodenj in KK Cerkno. 

• 28. april: Tek generacij na Slajki. Organizira ŠDMH.
• 5. maj: Pohod skozi Zalo in Salamiada s Tržnim dnevom na 

Žirovskem vrhu. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 5. maj ob 8.30 uri: Pričetek kolesarske sezone na vaškem trgu v 

Gorenji vasi. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 6. maj ob 17. uri: Ura pravljic – zaključek v Gorenji vasi, Poljanah 

in na Sovodnju z gledališko predstavo Janko in Metka sta packona v avli 
OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Uprizarja Gledališče Pravljičarna.

V aprilu in maju ne spreglejte
• Sredina aprila–sredina maja: Start up!2013 – usposabljanje za 

mlade ter bodoče podjetnike. 10 delavnic v veliki sejni sobi UE Škofja 
Loka. Dodatne informacije in prijave pri Juliji Primožič na telefonski 
številki 04/50-60-223 ali po e-pošti info@ra-sora.si. Organizira RAS.

• 15. april ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Nad oblaki v 
knjižnici Gorenja vas. Delavnica za otroke od 4 do 10 let. Vodi Saša 
Bogataj Ambrožič.

• 16. april ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Nad oblaki v knjižnici 
Poljane. Delavnica za otroke od 4 do 10 let. Vodi Saša Bogataj Ambrožič.

• 17. april od 13. do 16.15 ure: Delavnica: Kako pravilno oblikovati 
pogodbeni odnos? v veliki sejni sobi UE Škofja Loka. Predava Bojan Pečenko. 
Cena je 30 evrov, razliko do polne cene delavnice krijejo občine Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Dodatne informacije in prijave pri Juliji 
Primožič na telefonski številki 04/50-60-223. Organizira RAS.

Poljanski orgličarji so ob izidu svoje zgoščenke Te moje orglice v 
Poljanah pripravili koncert, na katerem so pred polno dvorano poslušalcev 
zaigrali slovenske pesmi in tuje uspešnice, prirejene za ustno harmo niko 
ali ogrlice po domače. Njihovi gostje, pevci Šentjurskega moškega 
pevskega zbora iz Grosuplja pod vodstvom Tomaža Tozona, pa so z 
ubranim petjem dopolnili prijetno nedeljsko popoldne.

Poljanske orgličarje, ki delujejo kot sekcija Kulturnega društva dr. 
Ivan Tavčar Poljane, vodi Anton Krek iz Poljan. Prireditev je vodil Rudi 
Zevnik in duhovito vpletal svoje misli med zvoke orglic pa tudi zaigral 
nanje, saj se je med koncertom naučil igrati, kot je hudomušno pripom-
nil. Občinstvu  so se tokrat predstavili Anton Krek (prve orglice), Milan 
Kalan (bas orglice), Jože Dolenec (akord orglice) in Janez Benedičič 
(druge orglice), ki je orgličarje pospremil tudi na kitari. 

V pomoč pri izvedbi ruske pesmi Kalinka jim je bil Simon Čadež. V 
ubranih zvokih in spevnih melodijah njihovih orglic sta se odrazila neu-
trudno delo ter želja po čim bolj kakovostni izvedbi in tudi po samostojni 
zgoščenki. Na zgoščenki z naslovom Te moje orglice je 13 priredb narodnih 
in umetnih pesmi. Zagotovili so, da to ni njihova zadnja zgoščenka.

Tadeja Šubic

V Radioamaterskem klubu Marmor Hotavlje so se udeležili tekmo-
vanja CQ WW 160 SSB. »Tekmovanje sodi v ‘družino’ CQ WW (world 
wide) tekmovanja. Za razliko od prejšnjih tekmovanj je tokrat potekalo 
samo na enem frekvenčnem območju,« je povedal Miha Kavčič, ki je 
bil tokrat poleg Marka Balantiča in Luke Mrljaka v ekipi. 

Tovrstnega tekmovanja so se udeležili prvič in si v 48 urah zadali 
vzpostavitev 500 zvez. Že po začetku druge noči so se sprijaznili z 
dejstvom, da jih bo zaradi lokacije in antene, ki so jo imeli, manj. Na 
koncu so pristali pri 375 vpisanih zvezah. Miha je še povedal, da so se 
tekmovanja udeležili predvsem zaradi ohranjanja kondicije in uvajanja 
novega člana (Luka) v tekmovalne vode: »Zato tudi ni bilo potrebno 
imeti nikakršnih predpriprav, saj nas je vse čakalo že od prejšnjega tek-
movanja. Dobra uvrstitev bi bila potrditev dobrega dela operaterjev kot 
tudi tehnične pripravljenosti, predvsem pa bi dala nov zagon in ideje za 
delo v prihodnje,« je še povedal Miha. 

Damjana Peternelj

Nova zgoščenka

Orgličarji navdušili na koncertu

Radioamaterji

Na tekmovanju 
so preverjali kondicijo
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Luka v akciji na Zduši pri Kamniku.
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Na letnem občnem zboru so bili po pregledu 
dela preteklega leta zadovoljni. Dobro jim je 
uspel tradicionalni koncert Rock ‘n Nov Lit, 
ki je že davno presegel samo status tradicio-
nalne prireditve, saj je postal nepogrešljiv del 
dogajanja na Sovodnju. Tudi letos je bilo tako. 
V Neč Bat Teatru so lani na oder postavili pre-
miero Predvolilna mineštra in z njo gostovali 
v številnih krajih, tudi na Festivalu gorenjskih 
komedijantov v Dobu pri Domžalah, kjer so bili 
na Gorenjskem uvrščeni med prvih šest. Dobili 
so še posebno priznanje selektorja za pogumno, 

satirično izostreno in samosvojo uprizoritev. 
Izkupiček tretje predstave na Sovodnju so na-
menili PGD Sovodenj za nakup defibrilatorja. 
Neč Bat Teater je bil aktiven tudi v toplejših 
mesecih, saj so sestavili predstavo z naslovom 
Saj ni res, pa je. Predstavili so se na poletnih 
prireditvah v Lazcu, Novi Oselici, Planini, 
Desklah, Policah in na Poreznu.

Na lanskem pustovanju so bili aktivni pri 
pokopu pusta, pripravili pa so tudi ples v maskah 
z dobro udeležbo obiskovalcev kljub veliki 
konkurenci takšnih prireditev v bližnjih krajih.

Udeležili so se tradicionalnega balinarskega 
turnirja, ki ga organizira PGD Sovodenj. 

Jeseni so se povezali z agencijo LARS pod 
vodstvom Livije Rojc Štremeflj in na Sovodenj 
pripeljali utrip festivala ALA. Imeli so poučno 
delavnico za člane pod vodstvom Tomaža 
Lapajneta Dekleve, obiskala sta jih še Klaun 
Ludek in čarovnik Roman.

Za člane KUD-a so organizirali motivacijski 
vikend v Možnici nad Bovcem. Pozna jesen in 
zima sta bili posvečeni ustvarjanju nove pred-
stave, tokrat z naslovom »?« (vprašaj). Rezultati 
avtorske komične kriminalke so letos že trikrat 
navdušili polno dvorano občinstva na Sovodnju 
in še po nekaterih krajih. Predstavo so vsebinsko 
nekoliko bolj zapletli. Dogajanje je postavljeno 
v majhno slovensko vas, kjer živijo različni 
ljudje, vsak s svojo preteklostjo, izkušnjami in 
željami. Umor pa postavi življenje vaščanov na 
glavo. Nihče nima čiste vesti in za inšpektorja 
so sumljivi prav vsi. Prvemu umoru sledita še 
dva in raziskovanje prinese na dan marsikatero 
resnico iz preteklosti prebivalcev.

Tudi podžupan Tomaž Pintar je v govoru iz-
postavil predstave: »Igre na Sovodnju so res nekaj 
posebnega. Popestrijo sicer težke čase.« Pohvalil 
je udejanjeno idejo, da pevci Manuala obiskujejo 
starejše in osamljene, jim kaj zapojejo ter polepšajo 
kakšen dan. Red Pill, ki tudi deluje kot sekcija 
KUD-a, je po krajšem zatišju dobila novega bob-
narja in vokalista in že bogati svoj repertoar.

Predsednik KUD-a Lenart Šifrar je ponosen, 
da lahko vodi društvo, kjer vrednote, kot so 
delo, prijateljstvo, spoštovanje in medsebojna 
pomoč nekaj pomenijo.  

Milka Burnik

Največ časa so na občnem zboru namenili 
poročilu iz preteklega leta. Besedi so dodali še 
fotografijo in se tako spomnili na vse dogodke, 
ki so jih pripravili. Na občnem zboru je bil tudi 
župan Milan Čadež, ki je izpostavil delavnost 
društva. 

»Klima v društvu je zelo pozitivna, kar doka-
zuje tudi naraščajoče članstvo. V kraj prihajajo 
nove družine, ki se včlanijo v naše društvo. Za 
nas in zanje je to zagotovo pomembno, da se čim 
prej vključijo v dogajanje kraja in z njim zadihajo 
ter ga začutijo. Vodstvo društva ostaja že tretje 
leto v enaki sestavi, le upravni odbor je dobil dva 
člana v zamenjavo. Vodstvo in upravni odbor 
društva sta zelo aktivna in delo dobro opravljata. 
Funkcije v društvu smo razdelili, tako da je delo, 
predvsem fizično, ki pride ob konicah, ko so 
prireditve, lepo porazdeljeno,« je pojasnila Lu-
cija Kavčič ter poudarila, da vsak član po svojih 

močeh prispeva k uresničitvi ciljev društva ter da 
je delo vsakega v društvu zelo cenjeno. 

Društvo se je v letošnjem letu že predstavilo 
na sejmu Turizem in prosti čas, s folklorno sku-
pino, tako odraslo kot otroško, pa imajo za sabo 
že nekaj nastopov. Pred kratkim so sodelovali 
z znano slovensko narodnozabavno skupino, s 
katero so posneli videospot. 

Letošnja novost je čistilna akcija, ki bo 20. 
aprila – čistili bodo predvsem Žirovski Vrh ter 
Pot skozi Zalo. »5. maja dopoldne bomo izpel-
jali pohod skozi Zalo, popoldne pa Salamiado s 
Tržnim dnevom. Obeta se nam lep program na 
poti in številčen obisk iz različnih koncev Slo-
venije. Sledili bodo tedni vaj za našo največjo 
prireditev, to je Praznik žetve, na katero smo 
bili preteklo leto še posebej ponosni. Letošnji 
dogodek – igra Polje, kdo bo tebe ljubil? je že 
spisana – bo zopet nekaj posebnega, saj bomo 

v zabavni program vključili različne talente iz 
bližnje in daljne okolice, ki bodo tekmovali za 
denarno nagrado in si prislužili naziv Talent in 
pol. Rdeča nit prireditve bo kot vsako leto žetev. 
Pričakujemo naše prijatelje s številčno konjsko 
vprego iz Lokavca pri Vipavi. Hkrati bo tudi 
slikarska razstava med bukvami na temo konj,« 
je še povedala tajnica društva. 

V jesenskem času se v utrdbi na Golem vrhu 
obeta še ena novost, in sicer Noč čarovnic v 
Rupnikovi liniji. 

Občni zbor so sklenili s podelitvijo priznanja 
članici Luciji Kavčič, in sicer za projekt Duša 
tematskih poti, ki ga je v letih 2011 in 2012 
uspešno izpeljala. Predsednik društva Anton 
Košir ni pozabil niti na kandidata za mlado 
kmetico leta – Urško Buh in mladega gospo-
darja leta – Ivana Šubica, ki sta se odlično odr-
ezala na tekmovanju. Zbrani so si lahko ogledali 
zanimivo projekcijo fotografij – smešnih por-
tretov članov, ki jih je v fotografski objektiv 
ujela Lucija Kavčič, ki je poskrbela za kulturni 
program, s katerim so se predstavili otroci. 

Lidija Razložnik

TD Žirovski Vrh

Poleg tradicionalnih prireditev letos tudi novosti
Na občnem zboru TD Žirovski Vrh se je zbralo več kot  90 članov. Številka kaže 
na številčno članstvo in še nikoli v zgodovini društva ni bila tako visoka. Glede 
na številne aktivnosti in uspešnost prireditev, ki jih društvo organizira, pa je 
izjemnega pomena, kar iz leta v leto tudi dokazujejo.

KUD Sovodenj

Vsako leto nova predstava
Kulturnoumetniško društvo Sovodenj s svojimi sekcijami skrbi za kulturni utrip 
Sovodnja. Avtorske predstave, odigrane na različnih odrih blizu in daleč, so pri 
gledalcih lepo sprejete.

Utrinek s predstave »?«
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Na 10. državnem prvenstvu JKA karateja, ki je bilo februarja v Celju, 
so člani Karate kluba Ronin dosegli izjemne uspehe. Klub, ki danes šteje 
okrog 70 članov, obstaja šele sedem let, vendar njegovi člani že nekaj 
časa dosegajo odmevne rezultate na številnih domačih in mednarodnih 
tekmovanjih. 

Med 174 tekmovalci iz 14 slovenskih klubov so člani poljanskega 
Ronina premagali številne klube, ki delujejo precej dalj časa. Klub pa je 
prejel tudi pokal JKA Slovenije za doseženo 3. mesto v skupni razvrstitvi 
za leto 2012. Posebni priznanji sta prijela Jurij Šubic in Iztok Logar za 
dosežene rezultate na mednarodnih tekmovanjih v letu 2012 (1. in 2. 
mesto med veterani na EP v Parizu 2012).

Karateisti trenirajo v telovadnici v Poljanah v treh skupinah 
(mojstrska, nadaljevalna in začetna) trikrat tedensko. Dosežki ne prihajajo 
sami od sebe, ampak so plod načrtnega razvoja in pasovnega sistema, ki 
ga je postavil japonski mojster Funakoshi Gichin, sledi pa mu tudi klub. 
Velika prednost kluba so tudi lastni klubski inštruktorji, ki so vzgojeni s 
potrpežljivostjo in z rastjo kluba, za oboje pa gre velika zasluga mojstru 
Šubicu in predanosti klubu. Inštruktorji se stalno izobražujejo tudi izven 
slovenskih meja.  

Člani kluba se zdaj pripravljajo na nova tekmovanja. Aprila načrtujejo 
udeležbo na Evropskem prvenstvu v JKA karateju za mladinske in 
članske kategorije, maja pa na Evropskem prvenstvu za otroke od 9. 
do 18. leta. 

Tadeja Šubic

Otroci iz vrtca in šole se družijo ob gibanju 
V šolskem letu 2010/2011 smo začeli s povezovanjem učencev in 

malčkov iz vrtca. Prvo leto je bilo to druženje plesno obarvano, naslednji 
dve leti pa smo nadaljevali s telovadbo in igrami v šolski telovadnici. Letos 
smo gibalni dan izvedli pred počitnicami. Učenci so se s svojim zgledom 
spet prelevili v vzgojiteljice in vzgojitelje ter naše male prijatelje popeljali v 
svet  gibanja z različnimi aktivnostmi. Tako smo igrali nogomet, se skrivali 
pod mavričnim padalom, poplesavali z baloni, se plazili čez ovire kot 
gosenice, plezali in preskakovali ter se preizkusili v ciljanju tarče.

Naša tokratna delavnica je sovpadla z letošnjo temo otroškega par-
lamenta Odraščanje. Ponovno se je pokazalo veliko zanimanje za tako 
druženje, ki pozitivno vpliva na učence in jim odkriva polja, na katerih so 
močni, se dobro počutijo, ni kritike in vlada iskren nasmeh. Na otroke 
pa učenci vedno znova vplivajo s svojim zgledom, se od njih marsičesa 
naučijo in sklepajo nova poznanstva. 

Barbara Tavčar

Karate

Karateisti kluba Ronin  
uspešni na državnem prvenstvu

ŠDMH

KBK letos šteje za Pokal  
primorskih gorskih tekov
18. maj bo v znamenju gorskega teka oziroma hoje iz Kopačnice na Blegoš 
in nazaj, športne prireditve, ki jo že četrtič zapored organizira ŠDMH. Poleg 
športnega dela se bo na prizorišču odvijal tudi spremljevalni program, ki se bo 
zaključil z razglasitvijo in podelitvijo nagrad najboljšim.

Štart in cilj tekme bo v Kopačnici. Trasa 
proge se vije skozi Leskovico, do Ograd in čez 
mali Blegoš do vrha, kjer je tudi kontrolna točka. 
Tekmovalci bodo pot nadaljevali navzdol mimo 
koče, proti Jelencem in nazaj skozi Ograde in 
Leskovico v Kopačnico. Višinska razlika je 1060 
m vzpona, prav toliko je tudi spusta. Tekačice in 
tekači bodo morali premagati razdaljo13 km, pri 
vzponu lahko uporabljajo tekaške palice. Časovni 
limit je zaokrožen na štiri ure, kar je po mnenju 
organizatorja dovolj za vse tekmovalce. Na spletni 
strani ŠDMH so že možne prijave, k tekmovanju 
pa boste lahko pristopili tudi na dan prireditve, 
od 7. do 8.30 ure, na prizorišču. Štartnina za 
prijave prek spleta s potrjenim plačilom štartnine 
do vključno 16. maja znaša 12 evrov, za prijave 
na dan prireditve pa 15 evrov. Člani društva na 
tekmovanju sodelujejo brezplačno. 

Kategorije tekmovalcev so enake kot preteklo 
leto, dodatna je kategorija K100+, za vse tiste, ki 
tehtajo več kot 100 kg. Organizator vabi vse lju-
bitelje gorskega teka in hoje, da se v čim večjem 
številu udeležijo omenjene športne prireditve, 
bodisi kot tekmovalci, navijači ali obiskovalci 
krajev pod Blegošem. Lidija RazložnikSimon Alič je na KBK vsako leto hitrejši. Mu bo tudi letos uspelo postaviti nov rekord proge?

28. aprila bo na Slajki in okoli nje potekal 
že tradicionalni Tek generacij, ki ga ŠDMH 

organizira v okviru Hotaveljskega izziva. Športna 
prireditev je za odrasle rekreativnega značaja,  

za predšolske in osnovnošolske otroke pa 
ima pridih tekmovalnosti. Dolžine tekov bodo 
prilagojene starostnim kategorijam. Prijave se 
zbirajo na dan prireditve na Slajki, štartnina je 
za vse brezplačna. Otroci bodo že ob prijavi 

nagrajeni, najboljši pa tudi ob razglasitvi 
rezultatov. Vabljeni na Slajko, predvsem otroci, 

zaželeno je, da v spremstvu staršev.
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V tednu okrog kulturnega praznika je Darko 
Korošec vodil glasbeno delavnico, kjer so učenci 
spoznali različna ljudska glasbila in izdelali 
lončeno ropotuljo. Otroci so veliko glasbil videli 
prvič. Najprej je v avli potekala skupna pred-
stavitev glasbil, sledilo je delo po razredih.

Pustni torek je potekal v znamenju rajanja. 
Prva triada je imela dopoldne razporejeno po 
delavnicah. V prvi so otroci izdelovali stenske 
maske, v drugi so rajali – plesali so plese v 

parih, v krogu, posamezno. V tretji delavnici so 
glasbeno ustvarjali. Naučili so se pustno pesmi-
co, napisali glasbeno spremljavo, prepevali in 
igrali. V četrtem in petem razredu so se učenci 
predstavili na plesu v veliki telovadnici. 

Skoraj vsi mlajši učenci so bili maškare, 
razredi so bili polni čarovnic, kuharjev, princes, 
klovnov, kavbojev. Nekaj lepih maškar je bilo 
videti tudi med učenci višje stopnje. Učenci v 
oddelkih podaljšanega bivanja prvega razreda 

Takšna in podobna vprašanja se porajajo v 
vseh glavah stršev, ko otroci zapuščajo dom. 
Dokler so še majhni otroci, se je vredno potru-
diti, da smo z njimi čim več časa, oziroma da 
je čas, ko smo z njimi, čim bolj izkoriščen, 
zapolnjen, da je stik pristen, da čutijo ljubezen 
stršev. Naj čutijo, da smo tisti trenutek samo 
zaradi njih. Izkoristiti je treba čas in se igrati 
z otroki. 

Vsi vemo, da igra vpliva na celoten otrokov 
razvoj, pridobivanje izkušenj, razvoj inteli-
gence, čustva in kasnejše vključevanje v 
družbo. Pojdite skupaj z otrokom na sprehod, 
na razna športna srečanja, na skupna igrišča, 
v naravo. Pri srečevanju s sovrstniki si bo 
razvijal strpnost, prijateljstvo, znal bo reševati 
probleme, pridobival bo občutek za prijateljstvo 
in sodelovanje. 

Na planiskih izletih opazujem starše in 
otroke, kjer vsak dobi svojo družbo, komu-
nicira, se sprosti in uživa v naravi, hkrati pa so 
drug z drugim. Starš si je vzel čas, da z otrokom 
deli radosti, ki jih doživlja v naravi s še drugimi 
otroki. V naravi pridobiva izkušnje, na osnovi 
katerih si ustvarja pojme, se uči in poskuša 
reševati probleme. 

Okrog doma imamo nešteto možnosti za 
igro, ki lahko preide tudi v delo. Pri kidanju 
snega lahko mimogrede nastane snežak, pri 
grabljenju listja otroci tekmujejo, kdo bo prej 
pospravil svoj kup, pri delu na vrtu ne zmanjka 
prostora tudi za najmljaše – naj imajo svoj 
meter vrtička, lov okrog dreves je bil od nekdaj 
zanimiv, plezanje nanje naj bo dovoljeno, pa 
tudi, če se lubje malce poškoduje. Če le ni 
prenevarno, naj otrok preizkusi sam. Naj malo 
pade, zakaj bi mu starši dopovedovali, da po 
deblu ne more, ker je previsoko? Zakaj bi mu 
govorili, da bo imel blatne čevlje? Naj preiz-
kusi, le vztrajati je treba, da potem umazano 
oblačilo in čevlje očisti sam. 

Otrok v igri razvija domišljijo, znanje, se 
intelektualno razvija in pridobiva nove izkušnje. 
Vedno, kadar se želi igrati sam, ga je potrebno 
pustiti, naj razmeče sobo in jo oblikuje v 
gledališče, grad, trgovino, vse se s skupnimi 
močmi hitro pospravi. Kadar želi prisotnost 
staršev, naj ne bo izgovorov, da je potrebno 
kuhati, likati, brati časopis, pospravljati. 

Naj bo čas za družabne igre določen vsaj 
enkrat na teden ali pa ob koncih tedna. Pri igrah 
se otrok znajde v novih situacijah, iskati mora 

nove poti in razvija intelekt. Hkrati se pri igri 
sprosti, se veseli, razvija odnos do drugih članov 
pri igri, zna premagati poraz, razvija naklon-
jenost, požrtvovalnost, solidarnost, obzirnost. 
Igrati se je potrebno igre, kot so človek, ne 
jezi se, mlin, štiri v vrsto, razne igre s kartami, 
potapljanje ladjic, damo, šah … 

Otrok se v igri uči obvladati sebe, upošteva 
druge člane igre in se navaja na socialno 
življenje, kjer se je občasno potrebno tudi po-
drediti. Zaveda se, da rabi soigralca, medtem 
ko računalnik, TV, mobilni telefon socialne 
interakcije ne razvijajo. Nekateri otroci se igrajo 
računalniške igre, ki jih psihično obremenjujejo. 
Naj se igrajo take igre, ki ustrezajo njihovemu 
razvoju. Po igri naj bi se otrok počutil svobod-
nega, veselega, sproščenega, kar spodbuja zdrav 
duševni razvoj.

Jana Rojc

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Pust pa letos zime še ni čisto odgnal

Šola v naravi za drugi razred v Kočevju

so se odpravili na pustni sprehod po Gorenji 
vasi. Pust se je dotaknil tudi učencev na So-
vodnju. Veliko se jih je tega dne pokazalo v 
preobleki njim ljubih, tudi prikupnih junakov 
iz zgodb, risank ali filmov.

Letošnji literarni večer je bil nekaj posebnega, 
saj je Anja Eržen izdala prvo pesniško zbirko in jo 
predstavila sošolcem in zunanjemu občinstvu. 

Učenci prvega razreda in starejši otroci iz 
vrtca so začeli s plavanjem v bazenu v Kranju. 
Najstarejši učenci so si ogledovali izbrane sred-
nje šole in poskušali pridobiti čim več koristnih 
informacij na informativnih dnevih.

Zima je to sezono res dobrotljiva s snegom, 
kar so s pridom izkoristili tudi učenci 2. razreda 
matične šole in obeh podružnic v šoli v naravi v 
Kočevju. Vreme jim je omogočilo, da so spoznali 
mesto, opazovali rudniško jezero, tekli na smučeh, 
obiskali Črno jamo in se podali na večerni sprehod 
nad mesto. Nekaj časa je ostalo tudi za streljanje 
z lokom in spoznavanje gozdnih živali.

Učenci na Sovodnju so si privoščili kulturni 
dan v ljubljanskem Lutkovnem gledališču in na 
gradu, v šoli pa mesili kruh in se pripravljali na 
turistični festival. Vse to in pouk jih je tako za-
poslilo, da niso kaj dosti razmišljali o bregu pod 
prizidkom, ki se ruši in premika še naprej.

Učitelji matične šole pa zadnje tedne zado-
voljni odpirajo vrata v prenovljeno zbornico.

Milka Burnik

Kotiček za starše

Igrajmo se z otrokom
V roke vzamem album, si ogledujem slike in obujam spomine, ko sta bili hčeri 
majhni. Vedno se porajajo vprašanja: sem se jima dovolj posvetila, sem imela 
dovolj časa zanju, sem jima dala dovolj znanja, sem ju znala poslušati, sem jima 
dala dovolj ljubezni, sem se dovolj igrala z njima?
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Učenci 1. in 2. razreda so opravili krajši 
pohod. Na bregu pri Podbregarju so z lopatami 
za dričanje pripravili proge. Pomerili so se tudi 
v paralelni tekmi. Prvošolci so tekmovali samo 
v spustu, drugošolci pa so se morali povzpeti 
tudi nazaj na vrh. Tretješolci so uživali na snegu 
na Starem vrhu.

Šestošolci so se snega dodobra naužili, v petd-
nevni šoli v naravi na Črnem vrhu nad Cerknim. 
Niso pa samo smučali, tudi plavanje je bilo na 
vrsti vsak dan. Učenci 7. razreda so šolo v naravi 
preživljali v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
Rak. Tam so med drugim preizkušali svoje spo-
sobnosti v plezanju, lokostrelstvu, veslanju, 
pohodništvu, prepoznavanju gozdnega in rečnega 
bogastva ter si ogledali kraške jame in udornice.

Devetošolci so smučali ali se sankali na Sta-
rem vrhu, nekateri pa so tudi drsali v Kranju.

Javorski šolarji so si na bregu pred šolo uredili 
majhno sankališče, kjer so se preizkusili na tekmi z 
lopatkami. Z učiteljem Janezom so tekmovali, kdo 
bo naredil več prevalov po hribu navzdol. Imeli so 
tudi zimski športni dan – najprej kratek pohod proti 
Staremu vrhu, potem pa je nekaj smučarjev preiz-
kusilo smučarske proge, ostali pa so sankali.   

V Javorjah imajo radi tudi smučarske skoke 
z alpskimi smučmi. Za tekmovanje sta se letos 
odločila Tina Rupar in Blaž Oblak, oba iz 1. raz-
reda. Najprej sta tekmovala v Mojstrani, kjer sta 

dosegla tako dobre rezultate, da sta se uvrstila na 
državno tekmovanje, ki je potekalo v Ljubljani. 
Tam sta dosegla odlično 6. in 8. mesto.

Učenci 1. in 2. razreda iz Javorij ter 2. razreda 
iz Poljan so bili prvi, ki so dopoldne preživeli v 
kranjskem bazenu. Izvajali so različne vodne in 
podvodne igre, skoke ter utrjevali plavalne tehnike. 
Četrtošolci so v bazenu uživali nekaj dni kasneje.

Ker je 8. februar slovenski kulturni praznik, 
so učenci in učitelji pripravili kulturno prired-
itev. Učenci predmetne stopnje so recitirali in 
nekateri tudi zaigrali Prešernove in ljudske 
pesmi. Pevci so zapeli nekaj znanih pesmi, 
povezanih s kulturo.

V Javorjah je učiteljica Maja otrokom pre-
brala knjigo Mojiceje Podgoršek z naslovom O 
dečku, ki je pisal pesmi. Nekaj starejših učencev 
je pripravilo in predstavilo življenjepis našega 
največjega pesnika. Na koncu pa so se vsi 
pomerili še v kvizu, kjer so pokazali znanje o 
Francetu Prešernu. Učenci, ki obiskujejo odd-
elek podaljšanega bivanja, so skupaj z učiteljico 
pripravili plakat o pesniku. 

Pustni torek je letos združil pravljice, maske 
in tradicijo. Učenci in učiteljice 1. in 2. razreda 
so si nadeli maske, zapeli in zaplesali. Vzdušje 
je bilo zelo veselo in razigrano. Ker pa se zima 
nikakor še ni nameravala posloviti, so zaradi 
močnega sneženja in obilice novozapadlega 

snega pustno rajali kar v telovadnici. Javorskih 
učencev zima ni odvrnila od rajanja in sprevoda 
na prostem. Zavrteli so se ob zvokih harmonike, 
na katero sta igrala Blaž in Žan in se pokazali 
otrokom iz vrtca ter vaščanom. 

Prvošolčki so v okviru zdravja in zdrave 
prehrane izvedli naravoslovni dan z naslovom 
Dober tek. Po uvodnem pogovoru o hrani 
in njenem pomenu za zdravje in življenje so 
se spremenili v prave male kuharje. Nadeli 
so si predpasnike in se preizkusili v pripravi 
obloženih kruhkov in sadnih nabodal. Iz limone 
ali pomaranče so si oželi okusen sok.

Bernarda Pintar

Kako dobro poznate zgodovino naše občine, 
pomembne osebnosti, ki so zaznamovale naše 
kraje v umetnosti, športu, jeziku? Ali poznate 
domače, stare besede, ki so jih govorile vaše babice 
in dedki? Kaj je to »aušnca«? Kaj veste o turizmu 
nekdaj in danes? Ali ste vedeli, da so nekdaj turiste 
v naši krajih imenovali letoviščarji? 

To in še več so morali vedeti učenci iz OŠ 
Poljane in OŠ Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi na 
tekmovanju Spoznaj svoj kraj. Vprašanja, ki so bila 

zaprta v ovojnici, so bila raznolika, nekatera zelo 
težka, druga lažja. Iz njih je bilo čutiti, da so za orga-
nizatorje poleg šolske izobrazbe pomembni splošna 
razgledanost, poslušanje in prebiranje lokalnih 
medijev, spremljanje prireditev v občini, obisko-
vanje občinskih prireditev in splošna radovednost. 
Vse, kar odlikuje prave tekmovalce.

Dogodek, ki ga pripravlja Turistično društvo 
Gorenja vas drugo leto zapored, je letos potekal v 
mali telovadnici OŠ Poljane. Ravnateljica Metka 

Oblak je pozdravila navzoče in tek mo valcem 
zaželela veliko uspeha. Za svojo ekipo pa sta med 
drugim prišla navijat tudi gorenjevaški ravnatelj 
Izidor Selak in pomočnica Jana Rojc. Komisija 
v sestavi: Metod Eržen, Matjaž Šifrar in Milan 
Ferenčak je preverjala odgovore, spremljala delo 
voditeljev in seštevala točke. 

V znanju iz zgodovine, pomembnih osebnos-
tih, turizmu in gospodarstvu sta se pomerili ekipi 
tekmovalcev iz gorenjevaške šole (Tanja Pivk, 
Saša Rauter, Zala Filipič, Jaka Osredkar, Tamara 
Klemenčič) z mentorico Mirjam Šinkovec in 
poljanske šole (Meta Pintar, Urban oblak, Urban 
Tavčar, Urša Božnar, Mojca Šubic) pod men-
torstvom Sonje Homec. V napetem tekmovalnem 
ozračju so gorenjevaški tekmovalci bili tako 
vneti, da so odgovorili celo pred vprašanjem 
voditelja, ker je povzročilo manjši zaplet. 

Za predah med sklopi vprašanj so poskrbeli 
Anja Koračin na harmoniki, plesna skupina Step 
in mali plesalci Petre Slabe, osnovnošolci iz Poljan 
z živo predstavitvijo slovenske ljudske balade Pe-
gam in Lambergar in ubranim petjem ter odlična 
skakalca Ema Klinec in Florjan Jelovčan. 

Zasluženo je zmagala gorenjevaška ekipa, 
ki ji je pokal predal predsednik turističnega 
društva Zvone Bašelj. Tadeja Šubic

Iz OŠ Poljane

Zimsko in kulturno v februarju
Obilica snega je v februarju do določene mere krojila tudi pouk. Verjetno so 
se vsi snega naužili v popoldanskih urah doma ali na smučiščih in sankališčih, 
vendar so se tudi v šoli športni dnevi kar vrstili.

Skakalec Blaž Oblak

Spoznaj svoj kraj

Tokrat so zmago odnesli Gorenjevaščani
Letos je v OŠ Poljane že drugič zapored potekalo tekmovanje Spoznaj svoj kraj. 
Pomerili sta se ekipi devetošolcev iz OŠ Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi in OŠ 
Poljane. Dogodek je pripravilo Turistično društvo Gorenja vas.

Fo
to

: T
ad

ej
a 

Šu
bi

c 

Tekmovalci iz Gorenje vasi z mentorico Mirjam Šinkovec in predsednikom TD Gorenja vas 
Zvonetom Bašljem



24

V Žetini se je zbralo približno 50 obiskovalcev, 
ki so si ogledali nastope 16 tekmovalcev, ki so se 
v parih pomerili v hitrostnem lednem plezanju. 
Po slapu sta bili speljani dve plezalni smeri, dolgi 
približno 20 metrov. Kot je povedal predsednik PD 
Cempin Drago Frelih, plezalna smer ni bila zahtev-
na, tako da tekmovalci niso imeli težav. »Ime li 
smo zadosti ledu, da je bilo plezanje ugodno. V 
finalni tekmi pa nas je presenetilo močno sneženje.« 
Najhitrejši je bil Uroš Stanonik, član Plezalnega 
kluba Škofja Loka. Sledila sta mu Jaka Stanonik in 
Janez Jesenko, oba člana PD Cempin. Najhitrejše 
plezalce je društvo nagradilo s pokali. 

V Leskovici tudi slovenski reprezentanti
Leskovica je bila prizorišče prve turnosmučarske 

dirke Leskovica–Blegoš–Leskovica. Trasa dirke se 
je vila po travnikih ob cesti in nato skozi gozd do 
vrha Blegoša. Z vrha so se tekmovalci spustili proti 
koči na Blegošu ter nazaj skozi gozd do cilja pred 
nekdanjo PŠ Leskovica, kjer je bil tudi start. 

Na prvi izvedbi dirke je nastopilo 20 tekmo-
valcev in ena tekmovalka. V kategoriji moških nad 
40 let so prva tri mesta osvojili Marjan Župančič, 
KGT Papež, Milan Šenk, GRS Jezersko, in Janko 
Fideršek, ŠD Tršca. V kategoriji moških pod 40 
let pa so bili najhitrejši Aleš Šenk, TTSO Jezer-
sko, Klemen Triler in Matjaž Mikloša, oba TSK 
Olimpik. Edina ženska tekmovalka je bila Špela 
Zupan, AAO, ki je absolutno zasedla 12. mesto. 

Naslov absolutnega zmagovalca prvega turnega 
ski relija je osvojil Aleš Šenk, ki je progo premagal 
s časom 00:56:51. Podeljene so bile še praktične 
nagrade. »Presenetila nas je udeležba, saj so se 
tekmovanja udeležili tudi slovenski reprezentanti 
v turnem smučanju. Ta šport je po Evropi že zelo 
razvit, pri nas pa se šele razvija. Naši favoriti so bili 
prav člani reprezentance, to so Klemen Triler, Luka 
Mihelič, Matjaž Mikloša in Anže Šink,« je pojasnil 
idejni vodja tekmovanja Drago Frelih in dodal, da je 
to tudi ena od dejavnosti, ki jo bo novoustanovljeno 
društvo promoviralo. »Zahvalil bi se rad vsem, ki 
so kakor koli pomagali pri izvedbi tekmovanja, to 
so Marko Čeferin, Roman Košir, Franci Kokalj, 
ter Cempinarjem, ki so sodelovali pri organizaciji. 
V društvu smo izredno zadovoljni, da nam je v 
dveh mesecih uspelo organizirati dve pomembni 
prireditvi, kot sta ledno plezanje in turnosmučarski 
reli. Na obeh prireditvah je bilo veliko gledalcev kot 
tudi tekmovalcev, kar je za naše mlado, do zdaj še 
nepoznano društvo zelo pomembno.« 

V društvu polni načrtov
Naslednji projekt, ki so se ga v društvu lotili, je 

izgradnja montažne prenosljive umetne plezalne 
stene, s katero se bodo predstavili na različnih pri-
reditvah. Prva bo že tradicionalni prvomajski pohod 
na Blegoš. S tem bodo dali možnost vsem, predvsem 
pa mladim na območju občine in tudi drugim, da se 
preizkusijo in morda tudi navdušijo za plezanje.

»V Kulturnem domu Poljane bomo zgradili 
tudi veliko umetno plezalno steno, na kateri 
bomo v septembru ponudili organizirano vadbo 
osnovnošolcem iz Gorenje vasi in Poljan ter drugim 
rekreativnim športnim plezalcem,« je povedal 
Frelih in dodal: »Načrtno razvijamo vse panoge, s 
katerimi se naše društvo ukvarja, to so alpinizem, 
turno smučanje, turno kolesarstvo in športno ple-
zanje. Trenutno izvajamo alpinistično šolo, prav 
tako turno smučanje, razvijamo tudi turno kole-
sarstvo, v septembru pa bomo pričeli še s športnim 
plezanjem. Izdelali smo načrt za razvoj gorskega 
športa v naši dolini, tako da vse zainteresirane in 
ljubitelje tega športa vabimo, da se vključijo v naše 
društvo.« Več informacij o društvu je na voljo pri 
Dragu Frelihu na telefonski številki 041-532-138 ali 
pri podpredsedniku Jakobu Stanoniku na telefonski 
številki 040-533-024.

Lidija Razložnik

PD Cempin

Organizirali prvo turnosmučarsko dirko v naši občini
Novoustanovljeno Plezalno društvo Cempin je organiziralo tekmovanje v lednem 
plezanju na slapu Podrancka v Žetini. Tekmovanje je potekalo že četrtič zapored, 
vendar prvič v organizaciji članov društva kot odprto prvenstvo v hitrostnem lednem 
plezanju za pokal Poljanske doline. V Leskovici pa so pripravili turni ski reli.

V Žetini so bile kljub sneženju ugodne razmere 
za plezanje ... 


