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GLASILO OBČINE
GORENJA VAS
- POLJANE

Vsem občankam in občanom Občine Gorenja vas - Poljane
voščimo prijeten in blagoslovljen božični čas!
Ponosno praznujmo tudi dan samostojnosti in enotnosti,
da bi se ponovno zazrli v prihodnost s podobnim zagonom
kot ob odločitvi za našo samostojnost.
V prihajajočem letu 2014 pa vsem želimo predvsem trdnega
zdravja in dobrega medsebojnega sodelovanja.
župan Milan Čadež in občinska uprava
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Iz županovega
dnevnika

• 7. november: Na
predstavitvi idejne zasnove kolesarske povezave ob Sori od Hotavelj do
občinske meje z Žirmi.
• 11. november: Sestanek z ekipo Dnevnikove izvidnice in našimi gostinci, saj bo čez
zimo pod lupo naša občina.
• 11. november: Na svetega Martina kot
boter na žegnanju vina v Gostilni na Vidmu.
• 13. november: Analiza našega kolesarskega kroga. Sklenili smo, da bo naslednje leto
za nagrado bidon, potem rokavice, v 2016 pa
še hlače. Kdor bo imel vse štiri, bo v žrebanju
za glavno nagrado, to bo gorsko kolo.
• 14. november: Operativni sestanek
za gorenjevaško obvoznico. Dosegli smo
le, da bi bila lahko pozimi čez gradbišče
odprta Neškova brv, a le ko bo gradbišče
mirovalo.
• 14. november: Sestanek s ponudniki
poljanskih dobrot, kjer smo se odločili, da
se na povabilo konzula Urbana Gantarja
udeležimo predstavitve v Celovcu.
• 17. november: Na koncertu Ta fletn
večer v Gorenji vasi z Tanjo Vidic in njenimi
gosti.
• 18. november: Sestanek z projektno skupino Rupnikove linije na Golem vrhu, kjer
smo postavili temelje za razstavo, na kateri
bodo prvič na ogled dokumenti in predmeti
iz časa gradnje Rupnikove linije na enem
mestu, ter si ogledali na novo napeljano
razsvetljavo.
• 23. november: Praznovanje občinskega
praznika.
• 24. november: Simpozij na temo Rupnikove linije z odličnim obiskom in kasneje
še odprtje razstave na Golem vrhu. Predstavil
se je tudi vojak Škofov Francelj, ki bo naša
prepoznavna maskota.
• 27. november: Redni jesenski sestanek
s predsedniki krajevnih skupnosti, kot vsako
leto smo največ govorili o zimski službi,
cestah v občini in aktualnih problemih.
• 27. november: Sestanek projektne
skupine za občinsko pohodniško pot, ki jo
želimo za pohodnike narediti na enak način,
kot je uspela za kolesarje.
• 29. november: Srečanje ob kavici z
župani loškega območja, eden izmed dogovorov je bil, da se intenzivno lotimo kolesarske povezave po Poljanski dolini.
• 29. november: Na dobrodelnem sejmu
v Osnovni šoli Poljane, kjer so učenci pokazali, kako so ustvarjalni.
• 30. november: Ogled polfinalnega
turnirja v balinanju na Golem vrhu.

Pot poljanskih dobrot

Naši proizvajalci so se predstavili
na slovenskem konzulatu v Celovcu

Generalni konzulat Republike Slovenije je v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov pripravil odprtje že četrte v nizu umetniških razstav
Okno umetnosti k sosedu, ki mu je sledil prednovoletni sprejem. Na njem se je
z dobrotami predstavila Poljanska dolina.

Ponudniki domačih izdelkov iz naše občine,
združeni pod znamko Pot poljanskih dobrot, so se na
decembrski otvoritvi razstave akademskih slikarjev
Rudija Skočirja in Andreja Pavliča predstavili na
pobudo Urbana Gantarja, konzula na slovenskem
konzulatu v Celovcu, in župana Milana Čadeža: »Z
našim poljanskim rojakom Urbanom Gantarjem sva
se že dolgo pogovarjala o čezmejnem sodelovanju.
Predstavil sem mu projekt Pot poljanskih dobrot
in je bil takoj navdušen. Sam sem stopil v stik s
ponudniki in večina se je razveselila sodelovanja.
Kot se je izkazalo, je bila predstavitev prava poteza
in lahko rečem, da več kot uspešna.«
To je potrdila tudi Katarina Brence s Kmetije
Pustotnik, ki je vodila koordinacijo: »Na povabilo
k sodelovanju se je odzvalo precej ponudnikov:
kmetije Matic, Lužar, Lojz, Žunar, Pr’ Zink, Martinuc, Pr’ Dimšarji, Pr’ Režen, Pr’ Čum, Zamuda,
Gostilna na Vidmu ter naša kmetija. S predstavitvijo in pogostitvijo smo želeli navezati stike z
ljudmi, ki jih ponudba in naši kraji zanimajo.« V
prostorih konzulata so za goste pripravili posebno
pogostitev. Katarina Brence je pojasnila: »Med
drugim smo ponujali domače pecivo in piškote,
mesnine, kruh in sir, kislo zelje z visoško pečenko
ter različne žgane pijače, sokove, mošt. Odziv
organizatorja je bil odličen, prav tako pa so bili z
izbiro domačih izdelkov zadovoljni gostje.«

Poljanci v Celovec – Korošci k nam?

Turistično promocijo Poljanske doline je
spremljala video predstavitev naravnih lepot
doline in možnosti aktivnega preživljanja prostega časa, za prijetno popestritev so poskrbeli
člani Hotaveljskega kvinteta. Kot so povedali
ponudniki, so že med obiskom uspeli navezati
nekaj povezav z lokalnimi trgovci.
Katarina Brence je prepričana: »V Celovcu smo
pustili dober vtis, iz katerega se bodo zagotovo
razvile še kakšne zanimive povezave in sodelovanja prek meja Slovenije, kar je zagotovo zelo
perspektivno. Celovec je za tovrstno ponudbo
izredno zanimiv, saj je blizu in odpira številne
možnosti za nadaljnja povezovanja.« Temu je
pritrdil tudi župan: »Vsekakor je cilj sodelovanje
v prvi vrsti s Koroško in naprej z Avstrijo, se pa
Nad ponudbo poljanskih dobrot je bila navdušena
poslanka v deželnem zboru na Dunaju Angelika
Mlinar. Z njo se je ob robu obiska sešel tudi naš
župan, ki je povedal: »Pogovor s poslanko je bil
spoznavne narave in namenjen predstavitvi širšega
loškega območja in naše doline. Pomembna je vsaka
navezava stikov, saj, kot smo si skupaj zastavili, bo v
prihodnje še kako potrebna kakšna dobra beseda.«

Udeleženci predstavitve v Celovcu
dogovarjamo tudi za sodelovanje s podobno občino
na Koroškem, kot je naša. Želimo si sodelovanja
pri projektih, primerih dobrih praks, sami se pa tudi
zavedamo, da imamo kaj pokazati, kar tak dogodek
zagotovo potrjuje. Glavno pa je, da ponudniki
poljanskih dobrot dobijo svoje prodajno mesto v
Celovcu in da Korošci pridejo k nam.«
S tem se strinjajo tudi v Turizmu Škofja Loka,
kjer so na pobudo občine in ob pomoči Društva
Resje Pot poljanskih dobrot izpeljali v sklopu projekta Leader – V zgodbo odete poti. Marija Demšar
je povedala: »Vsekakor so take predstavitve zelo
dobrodošle, saj pomenijo promocijo tematske poti,
predvsem pa Poljanske doline in s tem celotnega
škofjeloškega območja. Na Turizmu Škofja Loka
bomo še naprej delali vse, kar bo v naši moči, za
promocijo te in drugih tematskih poti, ponudnike
iz Poti poljanskih dobrot pa poskušali čim bolj
vključevati tudi v organizirane izlete.«
Ta v Celovec je bil med prvimi, zagotovo
pa ni bil zadnji, saj so tam ponudniki že prejeli
povabilo tudi za predstavitev na Dunaju.
Damjana Peternelj

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge
in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste želeli
pri njem oglasiti osebno na občini (v začasnih
prostorih v Todražu), 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.

PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo Občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska
pošta: podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Milka Bizovičar. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Burnik, Tadeja Šubic in Lidija
Razložnik. Oglasno trženje: Karla Kokelj (podblegaske@gmail.com). Lektorici: Ana Tušek in Polona Peternelj. Računalniški prelom in oblikovanje: 2Rdesign, Robert Resman, s. p.,
Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2250 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh
občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor
tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.
Fotografija na naslovnici: Leon Kavčič

2

Dimnikarska storitev

Zahtevajte delovni nalog
in pojasnilo o opravljenih storitvah
Mineva leto dni, odkar je koncesijo za izvajanje dimnikarske službe v občini
Gorenja vas - Poljane prevzelo Dimnikarstvo Verač iz Hrastnika. V zadnjem času
je precej občanov sporočilo na občino, da se dimnikar pri obisku ne identificira in
da imajo pomisleke glede pravilnosti zaračunane storitve. Cenik storitev, ki ga z
objavo v Uradnem listu določi vlada, sicer ostaja nespremenjen od leta 2010.

Skrb za kurilne naprave in redno čiščenje
lahko preprečita marsikatero nesrečo, poleg
tega pa je tudi poraba energentov manjša.
Čiščenje je zakonsko obvezno in kakršne koli
druge razlage o pregledih, kot na primer, da
čisti nekdo drug, da nerjavečega dimnika ni
treba čistiti, niso pravilne, trdi Uroš Verač iz
Dimnikarstva Verač. Dodal je, da so na običajni
centralni peči razlike v porabi drva v očiščeni
in neočiščeni peči lahko tudi do štiri kubične
metre drva na leto, poraba kurilnega olja pa je
lahko za 200 ali 300 evrov manjša. Glede na
Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav naj bi
dimnikar čistil dimnike in peči štirikrat letno, a
po besedah Verača običajno zadostuje čiščenje
kurilnih naprav na drva ali pelete dvakrat letno
in enkrat letno za olje ali plin.
Ker se je precej občanov pritožilo, da se
dimnikar ob prihodu ni identificiral in mu zato
niso dovolili opraviti storitev, smo za pojasnilo
vprašali tudi Dimnikarstvo Verač. Zagotovili so,
da ima vsak od njihovih dimnikarjev pri sebi
osebni dokument, s katerim se lahko identificira. Ali je dimnikar pravi, pa lahko občani
vedo tudi po tem, ali je na čiščenje prišel ob
dogovorjenem času. O obisku dimnikarja Dimnikarstvo Verač občane obvešča z obvestili ali
ustnim dogovorom. »Odziv na pisna obvestila
je bil slab, odzvala se je manj kot desetina
uporabnikov. Zato smo se odločili, da osebno
prenesemo obvestila do stranke in se dogovoDodatne informacije glede izvajanja dimnikarske
službe ter s tem povezane zakonodaje in nadzora
so objavljene na http://www.mko.gov.si/si/delovna_
podrocja/dimnikarska_dejavnost.

rimo za termin, ki je za stranko sprejemljiv.
Tako izvajamo približno 75 odstotkov storitev,
petina strank pa sama pokliče takrat, ko jim najbolj ustreza. Ocenjujemo, da bo v naslednjem
letu takih strank že polovica,« je pojasnil Verač.
Občani lahko dimnikarje pokličejo na 041/529563. Kljub temu naj bodo lastniki objektov
pozorni na morebitno obvestilo, ki ga pošljejo
priporočeno s povratnico po pošti. Če na to obvestilo ne bo odziva, Dimnikarstvo Verač preda
zadevo v obravnavo na inšpektorat.

Dimnikarja lahko tudi prijavite inšpekciji

Nekateri občani so se pritožili tudi zaradi
cene opravljene storitve. Verač je pojasnil, da
so cene čiščenja v povprečju med 20 in 50 evri,
odvisno od vrste del. Cenik storitev je objavljen
na spletni strani ministrstva, pri sebi pa bi ga
moral imeti tudi vsak dimnikar in ga na zahtevo
stranke tudi pokazati. Da ne bi prihajalo do
zlorab pri zaračunavanju storitev, je dobro prositi
dimnikarja za pojasnilo o opravljeni storitvi in
zahtevati račun za opravljene storitve s specifikacijo opravljenih in obračunanih storitev. Le
tako bo mogoče izkazovati ustreznost delovanja
kurilnih in dimnih naprav. Verač je ob tem dejal,
da so že nekajkrat imeli inšpekcijski nadzor
glede zaračunavanja storitev, a storitev vedno
zaračunajo manj, kot jim omogoča cenik. Pri
višini storitve naj po njegovih besedah lastniki
stanovanj primerjajo, katero delo je bilo opravljeno, in ne, koliko je za čiščenje plačal sosed.
Glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić tudi
svetuje, naj posameznik, če posumi, da dimnikar
ni spoštoval javno objavljenega cenika dimnikarskih storitev, prijavo z dokazili (račun) poda na

Obetajo se spremembe
na področju dimnikarskih storitev
Konec oktobra je bil sprejet Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki prinaša
pomembne spremembe tudi za izvajanje dimnikarskih
storitev. Kot obvezna državna gospodarska javna
služba se bodo izvajale le še do konca leta 2015. Za
naprej bodo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v
okviru ekonomske analize proučili stroške in koristi
izvajanja dimnikarske službe na koncesionirani
in licenčni način. To bo nato ustrezna podlaga za
odločitev o prihodnji ureditvi dimnikarske službe.
Razlogov za spremembo dosedanje ureditve je po
besedah ministrstva več: »Številni upravni in sodni
postopki (obnove postopkov, ponovno odločanje in
tožbe), civilne pobude, javne razprave o izvajanju
dimnikarske službe v Sloveniji in navsezadnje
negativno mnenje Računskega sodišča RS ter vedno
nova poizvedovanja Evropske komisije, ali na tem
področju obstajajo prepovedani monopoli, kažejo na
to, da obstaja resen dvom o učinkovitem izvajanju
dimnikarske službe.«

Tržni inšpektorat RS. Lastnik kurilne naprave
pa se lahko koncesionarju tudi pisno pritoži,
če ni zadovoljen z opravljenim delom. Ta ima
nato 14 dni časa za odpravo pomanjkljivosti ali
odgovor, da pritožba ni utemeljena. Če lastnik
tudi s tem ni zadovoljen, lahko v 30 dneh po
prejemu odgovora koncesionarja poda pritožbo
na ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Verač je opozoril na neresnice, ki krožijo
glede čiščenja, montaže peči, dimnikov in
kaminov. »Upam, da bodo ljudje spoznali, da
so napake lahko usodne in jih lahko preprečimo
samo, če bomo dobro sodelovali. Vsako novo
peč, kamin ali dimnik naj pred uporabo pregleda
dimnikar, da preveri, ali je primerno za uporabo.
Žal ugotavljamo, da so monterji velikokrat
nestrokovni in neodgovorni. Na terenu smo
našli že kar nekaj peči in dimnikov, ki niso bili
primerni za uporabo. Opozorilo dimnikarja naj
ljudje vzamejo resno, saj so posledice resnično
lahko nepopravljive,« je še dejal Verač.
Tina Dolenc

Vaše prispevke za januarsko številko Podblegaških
novic pričakujemo do 4. januarja 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 informacije o prireditvah, ki jih organizirate.
Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem datumu, ne bo
mogoče objaviti!
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4. razvojna os pod drobnogledom

Največ težav je v Škofji Loki
4. razvojna os naj bi s posodobljeno cestno povezavo omogočila hitrejši, varnejši
in bolj pretočen dostop iz Posočja do središča države – od Robiča prek Tolmina,
Cerknega, Gorenje vasi, Škofje Loke in Jeprce. Nekatera dela potekajo po načrtu,
za nekatere v državnem proračunu (še vedno) ni namenjenih sredstev in spet za
druge sredstva so (tudi evropska), zatika pa se pri javnih naročilih.

razpisa za izbiro izvajalca, pri čemer je bil drugi
razpis dvakrat popravljen, rezultata – dokončne
izbire izvajalca – pa še vedno ni. Na podaljšan 2.
razpis za dokončanje 2. in 3. etape obvoznice so do
predpisanega roka, 6. septembra letos, na DRSC
prejeli pet ponudb. 24. oktobra so izbrali (sicer ne
najcenejšo) ponudbo Gorenjske gradbene družbe
s partnerjema OHL ŽS in Iskra sistemi, ki bi dela
opravili za dobrih 22 milijonov evrov.

Pozivi k dokončanju obvoznice
tudi z mirnimi protesti

Od skupno več kot 20 investicijskih projektov
v 4. razvojni osi omenimo največje. Za obvoznico
Tolmin je bila Uredba o državnem prostorskem
načrtu (DPN) sprejeta maja letos. Če bo v letu
2014 možno zagotoviti sredstva s prerazpore
ditvami, bo mogoče pripraviti razpis za izdelavo
projektne dokumentacije. Prav tako je v pripravi
DPN za rekonstrukcijo dvokilometrskega odseka
Bača–Dolenja Trebuša. Na isti trasi sicer že poteka
rekonstrukcija šest kilometrov in pol dolgega
odseka, vrednost del je skoraj devet milijonov
evrov, dokončana pa morajo biti do februarja
2015. Med Dolenjo Trebušo in Želinom so 2008
in 2009 izvedli rekonstrukcijo nevarnega odseka,
nanjo pa na tej relaciji čaka še kar nekaj odsekov
v skupni dolžini več kilometrov. Gradili naj bi s
pomočjo evropskih sredstev. Tudi za obvoznico v
Idriji nadaljujejo z aktivnostmi za sprejem DPN,
medtem ko v še dveh naseljih na drugem kraku
4. razvojne osi, Godoviču in Hotedršici, računajo
na obnovo obstoječe ceste.

Na trasi Cerkno–Hotavlje ni aktivnosti

Vsake toliko časa dvigne prah povezava med
Cerknim in Hotavljami, katere idejna študija predvideva več variant s tunelskim predorom. Vlada
je letos že zagotovljena sredstva v proračunu
2013 za nadaljevanje aktivnosti na projektu z
rebalansom odvzela. S sklepom je naletela na
oster odziv cerkljanske občine. Njen župan je za
potezo krivil župana naše občine, Milana Čadeža,
češ da je s pomočjo lobiranja postavil na kocko
prometno povezavo med središčem države in
trinajstimi občinami v zahodni Sloveniji. Čadež
je, spomnimo, odločitev vlade takrat zaradi gospo
darnosti podprl. Projekt je avgusta letos Vlada s
sklepom o nadaljevanju državnega prostorskega
načrta sicer spet umestila med prioritetne na trasi
4. razvojne osi, kar pa ne pomeni, da je prišla kaj
dlje od idejnih projektov. Za študije vsaj sedmih
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variant predora je šlo v zadnjih letih več sto tisoč,
če ne več milijonov evrov.
In kakšne so napovedi? Kot pojasnjujejo na
Direkciji RS za ceste (DRSC), sredstva za leti
2014 in 2015 niso predvidena, zato aktivnosti zdaj
ni. Nadaljevanje je odvisno od sprejetja rebalansa
proračuna 2014, proračuna 2015 in zagotovitve
finančnih sredstev Direkciji RS za ceste.

Gorenjevaška obvoznica tekoče dalje,
škofjeloška (še) ne

Na še enem odseku, gorenjevaški obvoznici,
pa se rezultati aktivnosti kažejo iz dneva v dan.
Pogoj za realizacijo projekta je bilo, kot je septembra ob začetku del priznal direktor Direkcije
RS za ceste, Gregor Ficko, uspešno sodelovanje
z občino. Pri obvoznici Gorenja vas tudi ni bilo
vloženega nobenega revizijskega zahtevka, zato
do zapletov pri izbranem izvajalcu del ni prišlo.
Kar pa se je (že večkrat) zgodilo pri obvoznici
Škofja Loka (2. in 3. etapa), o kateri se govori
zadnjih nekaj 10 let. Odločba o dodelitvi sredstev
iz Evropskega sklada za regionalni je bila izdana
aprila 2009; če bi vse teklo gladko, pa bi morala
biti obvoznica zgrajena že konec letošnjega leta.
Vsi stroški obvoznice so bili že takrat ocejeni na
43 milijonov evrov, od tega 31 za gradnjo, odob
renih sredstev EU je bilo za dobrih 27 milijonov.
Izgradnja je bila načrtovana v treh etapah.
Dela na 1. etapi – od Ljubljanske ceste skozi
Suho do predora Pod Stenom – je že maja 2009
začela izvajati družba SCT, ki jih zaradi stečaja ni
dokončala in jih zdaj nadaljuje pogodbeni partner
Gorenjska gradbena družba. Na 2. in 3. etapi – ki
vključujeta predor Pod Stenom in traso od izstopa
iz predora v Puštalu do priključka na obstoječo
cesto iz Poljanske doline v Zmincu – so lopate
zasadili 2010, vendar gradnjo prekinili po stečaju
Primorja. Od takrat sta bila izvedena že dva javna

Na DRSC poudarjajo, da so temeljito
preverili vse ponudbe, saj poudarjajo, da če
pogodba z izvajalcem ne bo podpisana do
konca letošnjega leta, obvoznice ne bo mogoče
zgraditi. Za koriščenje evropskih sredstev mora
biti namreč dokončana čez dve leti. Ne morejo
pa vplivati na pritožbe, ki so »legitimne, saj jih
naša zakonodaja tudi omogoča«. Župan Škofje
Loke, Miha Ješe, ostaja optimist. Občinski svet
Občine Škofja Loka je po seji, ki so jo imeli sredi
novembra, na predsednico Vlade, predsednika
Državnega zbora, poslanke in poslance, ministra
za infrastrukturo in prostor ter za finance poslal
dopis, v katerem zahtevajo zgraditev obvoznice
v določenem roku, koriščenje že pridobljenih
sredstev v celoti za izvedbo projekta ter še, »da
država poskrbi za obvoznico tako ali drugače«.
Na vse možne naslove (tudi institucij
najvišjega ranga) so v zadnjem mesecu romala
pisma podpore vseh vrst, s katerimi so želeli
(predvsem) Škofjeločani opozoriti na nujnost
izgradnje obvoznice tako za prebivalce Škofje
Loke, predvsem starega mestnega jedra, in
Poljanske doline ter za gospodarstvo celotne
regije. S protesti na to v zadnjem mesecu opozarjajo predvsem prebivalci Spodnjega trga, ki
se jim pridružujejo somišljeniki od vsepovsod.
Alma Štucin, ki prebiva na Spodnjem trgu, poudarja: »V Evropi imajo taka mesta, ki so kulturni
spomenik, povsem drugače zaščitena, tu pa skozi
staro mestno jedro teče promet, ki ga je že močno
načel. Morda se ne zavedamo dovolj, kako
pomembna je izgradnja obvoznice ne le za staro
mestno jedro, ampak tudi za celo Škofjo Loko
in Poljansko dolino, tudi za poljanska podjetja.
Želimo si, da da bi se Škofja Loka bolj zbudila in
nam pomagala. Tudi moralno podporo Poljancev
imamo, verjetno bi je bilo potrebno še precej
več, vključno s prevozniki, ki bi zaprli cesto, da
nam uspe, kar smo si zadali: mirno protestirati
do podpisa pogodbe z izvajalcem del.«

Za usodo doline bi bila neizgrajena
obvoznica precej boleč udarec

Naš župan, Milan Čadež, ki smo ga videli
tudi med protestniki, poudarja, da dogajanje
zelo dobro pozna, saj tudi aktivno sodeluje, tega
pa ne želi posebej izpostavljati. In še: »Zaupam
loškemu županu, smo pa med sabo tudi v stalnem
kontaktu in če bo potrebno, bomo tudi javno povzdignili glas, ko bomo ocenili, da bo to potrebno.
Škofja Loka in Poljanska dolina obvoznico nujno
rabita.« Z njim se strinjajo tudi v podjetjih v

Porečje Sore

občini. V Marmorju Hotavlje ugotavljajo, da
je zanje velik problem transport materiala do
podjetja in izdelkov za vgradnjo iz podjetja na
objekte po državi in izven nje. Pojasnjujejo še, da
imajo prevozniki precej težav, da sploh pridejo do
njih. Velikokrat se ustrašijo znaka za spremstvo
po dolini in se vozijo čez Vrhniko. Prevoznike
v Marmorju precej drago plačujejo, zato bi jim
izgradnja obvoznice marsikaj olajšala. Direktor
Polycoma, Iztok Stanonik, pa zatrjuje, da so še
najbolj prikrajšani njihovi zaposleni: »Nekateri
se dnevno vozijo iz Škofje Loke v Poljane in
nazaj. Na dan potrebujejo precej več časa, kot bi
ga v primeru, da bi obvoznico že imeli. Nekateri
se tudi raje odločajo za službo v Škofji Loki, ker
se jim ni potrebno dnevno 'prebijati' v dolino in
nazaj. K nam prihaja vsak dan precej tovornjakov
iz tujine, Romunije, Bolgarije, Nemčije… in kot
povedo, imajo občutek, da so se izgubili, ko pri
upravni stavbi v Škofji Loki zapeljejo na ozko
Poljansko cesto. Velikokrat nas pokličejo in
vprašajo, ali niso morda zgrešili poti.« Kaj pa, če
obvoznice ne bo? »Bojim se, da se bomo potem
morali seliti v Škofjo Loko.« Na vprašanje, ali
je to edina možnost, ki jim ostane, pa direktor
Polycoma odgovarja: »Bojim se, da res.«

(Spet) na delu
Državna revizijska komisija

In kako kaže z zadnjim razpisom, ki naj bi krojil
usodo nadaljevanja del na obvoznici? Direkcija
Republike Slovenije za ceste je konec novembra
zavrnila oba zahtevka neizbranih izvajalcev (gre
za dve bosanski podjetji) za revizijo postopka
izbire izvajalca za dokončanje škofjeloške
obvoznice. Celoten postopek se nadaljuje pred
Državno revizijsko komisijo. Ta mora o zadevi
po zakonu odločiti najkasneje v 30 delovnih
dneh od prejema dokumentacije. V primeru, da
ugotovijo nepravilnosti, bodo odločitev DRSC-ja
za izbiro Gorenjske gradbene družbe razveljavili.
Vmes pa so se že odzvali tudi v podjetju Integral
inženjering, ki je s podjetjem Gorenjc partner v
ponudbi za dokončanje obvoznice in s tem tudi
eden od obeh neizbranih ponudnikov, ki je vložil
zahtevek za revizijo postopka. V izjavi za javnost
so zapisali: »Presenečeni in razočarani smo, da ob
tako pomembnem projektu, kot je Poljanska obvoznica, ki bi omogočila razbremenitev lokalnih
cest in s tem dostojno življenje prebivalcev ob
njej, DRSC s svojo napačno odločitvijo tvega celo
morebitno izgubo ali kasnejše vračanje evropskih
sredstev. Popolnoma nelogična in v nasprotju
z razpisno dokumentacijo je namreč odločitev
DRSC, da našo ponudbo izloči kot nepopolno.« Iz
DRSC-ja pa so odgovorili, da Integral inženjering
s sporočilom za javnost manipulira in zavaja.
Vmes pa se protesti stanovalcev Spodnjega trga
in somišljenikov vrstijo… Če povzamemo: spet
bitka s časom, tokrat zagotovo zadnja, če želijo
ujeti vlak z evropskimi sredstvi. Ali če dodamo,
kot je zapisal svetnik škofjeloškega občinskega
sveta, Tomaž Paulus, v svojem odprtem pismu:
Naj končno zmaga razum!
Damjana Peternelj

Podpisali pogodbe
za sofinanciranje
Župan naše občine Milan Čadež ter župana Škofje Loke ter Železnikov Miha Ješe in
Anton Luznar so v začetku decembra z ministrom za kmetijstvo in okolje Dejanom
Židanom podpisali pogodbo za sofinanciranje dveh kohezijskih projektov v porečju
Sore, in sicer za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo.

Za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
so sklenjene že vse pogodbe z izvajalci, zaključek
gradnje je predviden 30. junija 2015. Minister
Židan in župani so tako podpisali pogodbo o
sofinanciranju za projekt »Izvedba gradnje za
operacijo: oskrba s pitno vodo v porečju Sore
– Občina Škofja Loka« v vrednosti več kot
šest milijonov evrov. Iz Kohezijskega sklada
bodo prejeli 5,2 milijona evrov, iz državnega
proračuna pa 911 tisoč evrov. Podpisali so tudi
pogodbo za »Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v porečju Sore, projekt Občina Gorenja
vas - Poljane, kanalizacija Trebija–Gorenja vas
(sekundarni kanalizacijski vodi) in oskrba s
pitno vodo v porečju Sore«. Vrednost projekta
je dobrih 2,7 milijona evrov. Iz Kohezijskega
sklada se bo nateklo skoraj 2,4 milijona evrov, iz
državnega proračuna pa 417 tisoč evrov.
Za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju Sore (kjer so upravičenke vse štiri občine
na Škofjeloškem) v vrednosti dobrih 29,6 milijona
evrov bodo občine prejele pomoč EU v višini

skoraj 16 milijonov evrov in še dobrih 6,2 milijona
evrov iz proračuna RS. Kot so še sporočili z ministrstva, so sklenjene vse pogodbe z izvajalci pa
tudi vse sofinancerske pogodbe, razen za občino
Železniki. Gradnja vseh projektov že poteka.
Župan Milan Čadež je dejal, da so podpis
pogodbe o sofinanciranju vodovodov z mini
strstvom za kmetijstvo in okolje zelo težko
pričakovali, saj je bila odločba o odobritvi nepovratnih sredstev izdana že 14. avgusta. »Občina
je nemudoma po izdaji odločbe začela z deli na
vodovodih, prvi zahtevek za nepovratna sredstva
pa smo lahko oddali šele po podpisu pogodbe,
čeprav smo realizirali že za več kot milijon
evrov investicije. Upamo, da se bodo vložena
sredstva vračala po pričakovanjih in brez sicer
napovedanih zamud ob koncu leta. Zadovoljni
smo z dosedanjim tekočim vračanjem sredstev
pri kanalizaciji, za katero smo sicer sofinancersko pogodbo z ministrstvom podpisali že aprila
letos,« je dodal župan.
Damjana Peternelj

Društvo upokojencev na spletu
Delovanje Društva upokojencev za Poljansko
dolino je mogoče od sredine decembra spremljati tudi na svetovnem spletu. Na naslovu www.
duzapoljanskodolino.com so navedeni osnovni
podatki o društvu, seznam poverjenikov ter letni
delovni koledar. Sproti bodo vnesene napovedi
aktualnih dogodkov in poročila o preteklih doga-

janjih. Stran bo bogatila fotokronika dogajanj,
tam pa boste našli tudi povezave na sorodne
ustanove.
Z lastno stranjo želimo kar najširše obveščati
upokojene občane o poslanstvu te organizacije
in vabiti medse nove člane.
V. B.

Oglasna deska za prodajo kmetijskih zemljišč
Obveščamo, da smo zaradi začasne izselitve prostorov Doma občine, na katerem potekajo obnovitvena dela, na
novo lokacijo namestili tudi oglasno desko Upravne enote Škofja Loka za objavo ponudb za prodajo kmetijskih
zemljišč. Postavljena je ob vhodu poslovne stavbe občine na naslovu Todraž 1. Vsi zainteresirani občani si lahko
ponudbe ogledajo tudi na spletni strani Upravne enote Škofja Loka.
Tako kot župan in občinska uprava ima v poslovni stavbi v Todražu nove prostore tudi krajevni urad. Ta deluje vsak torek,
v njem pa lahko opravite vse storitve v povezavi z dokumenti, za kar bi sicer morali na Upravno enoto Škofja Loka.
Za razumevanje se najlepše zahvaljujemo!
E. R.
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Okrogla miza o Rupnikovi liniji

Povezovanje in sodelovanje sta ključ za
ohranitev kulturnozgodovinske dediščine
V okviru občinskega praznovanja je bila letos tudi okrogla miza o Rupnikovi
liniji. To je utrdbeni sistem, ki ga je Kraljevina Jugoslavija zgradila ob t. i. rapalski meji s tedanjo Kraljevino Italijo. Na okrogli mizi so spregovorili poznavalci
in priznani strokovnjaki. Velik je bil tudi odziv obiskovalcev, ki so do zadnjega
kotička napolnili dvorano Doma občine. Zbrani in stroka so odgovorili tudi na
najpomembnejše vprašanje: kako naprej pri oživljanju naše bogate dediščine.

Za rapalsko mejo je zanimanje tudi v Italiji

Med občinstvom je bil tudi Jože Dakskobler,
turistični in planinski vodnik ter dober poznavalec zgodovine v Baški grapi, kjer oživljajo staro
mejo, malo manj pa dobro ohranjene utrdbe
Alpskega zidu, ki so ostale na tem ozemlju.
Priznal je, da toliko posluha, kot ga ima Občina
Gorenja vas - Poljane, marsikje drugje ni. Sami
so s turističnim društvom in prostovoljci to
dediščino pri njih na novo odkrili in popisali,
po njej turiste vodijo turistični vodniki. Pavšič
je dodal, da je sicer na drugi strani nekdanje
rapalske meje, na Primorskem, že 15 let neko
gibanje ljudi, ki bi radi obogatili te spomine iz
ljubezni do domače zgodovine: »Po osvoboditvi
so se že lotili prenove objektov. Zdaj je malo
zatišja, vendar bo treba prebuditi nekatere institucije, saj ima Slovenija, tako kot velike države,
vsega po malem. Rupnikova linija je pravi biser
tu okrog Gorenje vasi. Na nekdanji italijanski
strani, torej primorski strani, je malo drugače.
So predvsem čudovite kaverne in vojašnice, ki
jih je od Alp do morja ogromno.«
Tudi logaški župan Berto Menard je pojasnil, da pri njih bogato kulturnozgodovinsko
dediščino pospešeno oživljajo predvsem zadnja
leta. Da je zanimanja za nekdanjo rapalsko mejo
veliko tudi med Italijani, potrjuje dejstvo, da
sta se dogodka udeležila Italijana, ljubiteljska
zgodovinarja Michele Di Bartolomeo in Fede
rico Sancimino. Zadnja tri leta sta staro mejo
na ozemlju današnje Slovenije prehodila in
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Foto: Denis Bozovičar

Idrijčana prof. Tomaža Pavšiča Ob stari meji. Avtor, ki velja za enega prvih, ki so pričeli opozarjati
na rapalsko mejo in ohranjanje dediščine ob njej,
je bil na okrogli mizi tudi prisoten. V razpravi se je
spominjal celo svojih kontrabantarskih dni.

Foto: Denis Bozovičar

Po županovem nagovoru je med prvimi spregovoril prof. dr. Dušan Nečak, redni profesor
na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete
v Ljubljani. Osredotočil se je predvsem na
problem meja – fizično-političnih, mentalnih
ali namišljenih, poseben poudarek pa je bil na
slovenski zahodni meji po prvi in drugi svetovni
vojni. Spregovoril je o t. i. rapalski meji med
Jugoslavijo in Italijo, ki je bila osnova za graditev Rupnikove linije – enega izmed utrdbenih
sistemov, ki so jih tedaj gradile države po Evropi. Te je v nadaljevanju predstavil dr. Damjan
Guštin z Inštituta za novejšo zgodovino, tudi t.
i. Maginotovo linijo v Franciji, pa Benešovo
linijo na Češkem, švicarski Reduit Nationale,
Molotovo črto v Sovjetski zvezi …
Načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske
Zvezdan Marković je predstavil zgodovinske
okoliščine nastajanja Rupnikove linije. Obisko
valce je posebej pritegnil prispevek Miloša
Habrnala, po rodu Čeha, ki je med prvimi začel z
raziskovanjem utrdb Rupnikove linije na območju
naše občine pred približno desetimi leti. Podobne
utrdbe, ki jih je na meji proti Nemčiji postavila
Češka, so ga pritegnile že kot 15-letnega fantiča.
Ko se je v Sloveniji zaposlil kot predsednik
uprave krške tovarne papirja Vipap Videm, se
je raziskovanja še temeljiteje lotil in je verjetno
eden najboljših poznavalcev vojaških utrdbenih
sistemov v Evropi, predvsem naše Rupnikove
linije. Spregovoril je o njenih gradbeno-tehničnih
in vojaško-strateških elementih.
V zadnjem prispevku je dr. Božo Repe z
ljubljanske Filozofske fakultete spregovoril še o
utrdbenem sistemu, ki so ga na drugi strani rapalske meje na ozemlju današnje Primorske, postavili
Italijani – Alpskem zidu. Omenil je tudi vpliv meje
na življenje ljudi ob njej ter opozoril na knjigo

Profesor Tomaž Pavšič stavi na sodelovanje
dokumentirala. Di Bartolomeo spomladi napoveduje izid knjige o zgodovini finančne straže
na Goriškem od 1. sv. vojne do danes.

Združeni v turistični ponudbi naprej

Obiskovalce je med drugim zanimalo še,
kako je Rupnikova linija dobila ime. Prof.
Nečak jim je odgovoril, da po jugoslovanskemu
generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku, ki
je tudi vodil gradnjo teh obrambnih položajev.
Sklepno vprašanje je zastavil eden mlajših
zgodovinarjev Gregor Žorž, naslednik dela
Franca Kogovška, enega od prvih vnetih
raziskovalcev rapalske meje: kako naprej?
Med drugim je odgovoril prof. Pavšič, ki se mu
zdi predvsem pomembno, da bi se vsi ljubitelji,
poznavalci rapalske meje in utrdb Rupnikove
linije ter Aplskega zidu, ponudniki storitev ter
institucije med seboj povezali in pričeli še tesneje
sodelovati: »Zdaj je to raziskovanje še precej
ločeno, prav tu, na tej okrogli mizi, pa imamo
čudovit dokaz uspeha. Zame je silno presenetljivo,
koliko ljudi se je zbralo tu. Tudi predavatelji so vsi
izjemni poznavalci. Zanimanje torej je, potrebno
je le še povezati vse dejavnike skupaj.«
Miloš Habrnal je ob tem že predstavil konkreten
primer iz Češke: »Na utrjenem območju Kraliky, ki
ga lahko primerjamo z vašo občino, je sodelovanje
različnih turističnih društev, ljubiteljev in drugih
pristojnih institucij že obrodilo sadove. V približno
12 letih se je trud poplačal, letno sedaj prihaja tja
od 50.000 do 60.000 ljudi! Ljudje bodo tudi k vam
z veseljem prišli, če bodo imeli kaj videti. Nad
izjemnim odzivom obiskovalcev sem tudi sam
zelo presenečen in čestitam vsem za tako dobro
opravljeno delo na tem področju.«
Prof. dr. Dušan Nečak, predsednik županove
komisije za oživitev Rupnikove linije, je po
okrogli mizi povedal: »Javnost sama se je začela
zanimati za te ostaline, kar je dobra napoved za
turistični razvoj občine. Eden najpomembnejših
dejavnikov, kako naprej, je pa kriterij spremembe v glavah. Ljudje sami morajo priti tako
daleč v svojem dojemanju, da rečejo, da je to
zanje pomembno in da morajo svojo dediščino
obvarovati, promovirati in pokazati tudi drugim.
To pa je danes tu v celoti uspelo.«
Damjana Peternelj

Odprtje stalne zbirke v utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu

»Takega muzeja na prostem ni nikjer v Sloveniji«
Novembrsko nedeljsko popoldne se je po okrogli mizi nadaljevalo v utrdbi na
Golem vrhu, ob prav tako velikem številu domačinov in obiskovalcev od drugod.
Nagovoril jih je župan Milan Čadež, ki jih je nato povabil na ogled po novem
elektrificirane utrdbe s še eno pridobitvijo: stalno zbirko predmetov iz časa
gradnje Rupnikove linije.

Take stalne zbirke
ni nikjer drugod v Sloveniji

Avtor razstave, načelnik Vojaškega muzeja
Slovenske vojske Zvezdan Marković, se je
vabilu za sodelovanje z veseljem odzval: »Ideja,
da se da neka vsebina utrdbi, je ena najboljših
stvari, ki se lahko zgodi nam, ki se s tem ukvarjamo.« Priznal je še, da ni bilo treba dvakrat
reči, ali bi bil pripravljen sodelovati pri oživitvi.
»Le nekaj takih bunkerjev je namreč na našem
ozemlju, tako na Rupnikovi liniji kot v sklopu
Alpskega zidu, ki so urejeni za ogled. Nikjer
pa v njih ne boste našli tovrstne razstave, kot
je zdaj urejena na Golem vrhu.« Razdeljena je
na več vsebinskih sklopov, od podatkov o tem,
kje se obiskovalec nahaja, kar je opremljeno z
ortofoto posnetkom, do zgodovinskih dejstev in
poteka gradnje in življenja ljudi ter delavcev ob
njej v času pred drugo svetovno vojno.
Znanje razstava razširi še na več utrdbenih
sistemov v takratni Kraljevini Jugoslaviji ter
postreže s podatki o zaključku gradnje ter
začetku 2. svetovne vojne. Zvezdan Marković
je še pojasnil: »Poleg tekstov, dokumentarnih
fotografij in dokumentov je predstavljenih tudi
kar nekaj predmetov na podstavkih in v vitrinah,
tako da razstava res ni suhoparna. Pripravili smo
pa še scensko postavitev transporta materiala na
Blegošu.« Na koncu je še opozoril: »Razstavo
smo postavili v spomin in opomin, da ne bi
nikoli več zapravljali sredstev za tako obrambo,
ki se v resnem spopadu, če bi do njega prišlo,
sploh ne bi obnesla.«

Tudi Zdenka Kramar, konservatorkarestavratorka iz Gorenjskega muzeja, je
priznala, da jo je projekt navdušil: »Ko sem
prvič stopila v utrdbo, me je presunilo dvoje:
utrdba in pa ostaline, ki so bile v zadnji fazi
obstoja. To so bili predvsem leseni in kovinski
predmeti, ki jih je močno načel zob časa.«
Vse ostanke so shranili v najbolj suh prostor
v utrdbi, nekaj v Todraž, kjer so s prostovoljci
opravili osnovno odstranjevanje oksidiranih
površin, tretja lokacija je bila v Gorenjskem
muzeju, četrta pa na njenem domu v Žetini.
Konserviranje ni bilo enostavno, je še pojasnila
Kramarjeva: »Prav nasprotno, zelo zahtevno,
vse od izbire do dolgotrajnosti postopkov in,
kar je bilo glavno, zaščite. V muzejih lahko
zagotovimo primerne klimatske pogoje, tu
smo pa konservirane predmete prinesli nazaj
v skoraj 80-odstotno vlago. Zato se moje skrbi
šele začenjajo, saj bo potrebno vsakodnevno
oziroma stalno preverjanje in spremljanje, kaj
se s predmeti v utrdbi dogaja.« Ti bodo odslej
na ogled vsem obiskovalcem.

Kako pripeljati v utrdbo
vse generacije?

Župan Milan Čadež je priznal, da bodo še
veliko morali postoriti pri dostopu do utrdbe iz
doline ter pri zagotavljanju ogleda ne le vnaprej
najavljenim skupinam. Trudijo pa se tudi s pripravo tematske poti. Tudi Rok Šimenc, direktor
Razvojne agencije Sora, je ob ocvirkovci in

Foto: Denis Bozovičar

Ostaline rešili
pred gotovim propadom

Škofov Francelj
toplem čaju v podzemlju že razmišljal, kako
bi lahko pritegnili še več obiskovalcev, tudi
mlajše: »Verjetno bi bilo smiselno razmišljati
o kakšnih ustvarjalnih delavnicah, edina težava,
ki jo vidim, je dostop. Vožnja do tu je iz doline
res precej dolga. Kar se tega tiče, imajo v Kranju
rove pod mestom precej bolj oživljene, tudi na
račun tega, ker so toliko bolj dostopni.«
Če pa gre verjeti dejstvom, bo tudi utrdba
na Golem vrhu vse manj samevala. Že večkrat
smo pisali o tem, da se je število obiskovalcev
v preteklem letu v primerjavi s predpreteklim
podvojilo. Glede na obisk, ki so ga zabeležili
tako na okrogli mizi kot na prvič predstavljeni
stalni zbirki na Golem vrhu, pa se tudi v prihodnje ni bati, da v podzemlje, ki odstira in bogati
kulturnozgodovinsko dediščino naših krajev, ne
bo stopilo še več obiskovalcev.
Damjana Peternelj

Foto: Denis Bozovičar

Po razstavi je obiskovalce vodil vodnik
Škofov Francelj. »Vesel sem res lepega obiska
danes, tudi v prihodnje se bomo trudili na
prijazen način približati utrdbo vsem obiskovalkam in obiskovalcem. To bo veliko laže
tudi z našo maskoto, Škofovim Franceljnom,
ki pričaka obiskovalce ob ogledu razstave.
Poimenovali smo ga po dveh največjih utrdbah,
ki bi v primeru napada branili Gorenjo vas. Ena
je škofov bunker, druga pa Franceljnov bunker,
zato je to Škofov Francelj,« je uvodoma odstiral
zgodbo župan.
Vlogo Škofovega Franceljna zaigra Peter
Oblak, vodnik po Rupnikovi liniji. Kot je
povedala Marjeta Šifrar, višja svetovalka za
področje turizma v občinski upravi, je maskoto
narisal Boris Oblak iz Poljan. Tudi prispevek
drugih članov ekipe, ki so sodelovali pri projektu, ni zanemarljiv: »Hvaležni smo vsem, ki
so prispevali predmete za zbirko, tistim, ki so
jih na grobo pomagali očistiti, predvsem pa smo
hvaležni restavratorki Zdenki Kramar iz Gorenjskega muzeja, ki jih je uredila za razstavo.«
Ves material ima veliko vrednost, saj ga je v
današnjih časih zelo težko dobiti.
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Intervju z županom

»Vemo, zakaj delamo in v katero smer gremo«
Ob koncu leta smo se z županom Milanom Čadežem ozrli na delo in izzive v letu
2013. Pojasnil nam je tudi načrte občine za prihodnje leto.

V intervjuju boste izvedeli, da Gorenja vas
dobiva z obvoznico povsem nov obris, da dela
na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju
potekajo po načrtih in da je bilo zelo veliko, kot je
videti, postorjenega v turizmu. Tudi v prihodnje
si bodo, kot obljublja župan, na občini zastavljali
'realne plane', ki pa ne bodo 'minimalni'.
Gorenja vas dobiva z gradnjo obvoznice
povsem drugačno podobo. Ste zadovoljni s
tem, kako se odvijajo dela?
Ja, sem zadovoljen, saj smo imeli poleg
investitorja (op. a. Direkcija RS za ceste) kar
nekaj prstov vmes, da so zadeve stekle. Sedaj se
že lepo kaže nov obris, nova poteza v prostoru.
Glede na to, da smo lahko vsi skupaj kritični do
razmer na škofjeloški obvoznici, se pri nas dela
odvijajo po načrtu. Smo pa v stalnem kontaktu
z investitorjem, Direkcijo, in če so težave, jih
rešujemo sproti. Lahko pa res zatrdim, da je
bilo pred pričetkom del veliko truda vloženega
tudi z naše strani.
… Kar je potrdil tudi direktor Direkcije
RS za ceste gospod Gregor Ficko ob predstavitvi projekta septembra v Gorenji
vasi. Kaj menite, da je bilo odločilno, da
se obvoznica v Gorenji vasi gradi, v Škofji
Loki pa se še vedno zatika pri razpisih za
izvajalce del?
Ključni trenutek je bil v letu 2008, ko smo
dosegli ločitev naše obvoznice od trase 4. razvojne osi, kar je bil prej skupni projekt. Leto
pozneje pa mi je kot poslancu v državnem
zboru uspelo našo obvoznico uvrstiti še na
listo evropskih projektov. Potem so se stvari
precej hitro premaknile. Pomembno je tudi to,
da smo na občini speljali državni prostorski
načrt (DPN) za umeščanje, kar je veliko in
zahtevno delo. To nam je uspelo v letu in pol,
država pa bi za to potrebovala tri, morda celo
štiri leta. Vse skupaj se je potem še nadgradilo
s pozitivnim rezultatom iz Bruslja, kjer je bil
projekt sprejet za sofinanciranje. Nato je bila
spet na potezi Direkcija, ki je imela kar precej
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dela, da je prišlo do začetka gradnje. Če bi v
Gorenji vasi imeli tunel, bi tudi pri nas morda
lahko prišlo do podobnih težav, ampak hvala
bogu, ni tako.
V Škofji Loki tudi zaradi nadaljevanja
gradnje tunela bijejo bitko s časom. Kaj
menite, bo civilna iniciativa, ki se vse bolj
oglaša, pomagala do konca premakniti vzvod
za nadaljevanje gradnje?
Veseli me, da so nas Škofjeločani povabili
in da so mnenja, da bi bila naša pomoč, pomoč
Poljancev, zelo dobrodošla. V prvem koraku
je podžupan Tomaž Pintar skupaj zbral podjetnike, tudi z argumentom, da so že v preteklosti izgubili veliko delovnih ur, ki jih ni nihče
plačal oziroma so jih morali sami. Sedaj seveda
računam, da bo še kakšna podobna akcija opozarjanja na prepočasno reševanje prepotrebnega
projekta. Prvič smo nastopili skupaj in menim,
da je potrebno biti opažen …
Skupaj ste s Škofjo Loko, Železniki in
Žirmi nastopili v še enem projektu, in sicer
Ureditev porečja Sore. Z gradbenimi deli ste
začeli letos. Kako kaže?
Tu, lahko rečem, je stvar že dokaj stara. Že
2004, 2005 so stopili skupaj vsi štirje župani
na Škofjeloškem, od takrat dalje projekt teče
in do lani smo predvsem urejali vse potrebno
glede dokumentacije. Pri nas tako gradnja vodovoda kot kanalizacija tečeta več kot po planu.
Veselim se tudi podpisa pogodbe v Ljubljani o
sofinanciranju projekta vodooskrbe, ki je bil za
naše finančno stanje kar mučen, kajti šele sedaj
se bodo začela vračati sredstva za izgrajeni del
vodovoda.
Če še ostaneva pri nepovratnih sredstvih.
Aprila ste prejeli odobritev nepovratnih
sredstev za energetsko sanacijo zdravstvenega doma in občinske stavbe, v načrtu je
energetska sanacija stavbe osnovne šole v
Gorenji vasi, jeseni pa ste že predali svojemu
namenu pridobitve na šoli v Poljanah. Kako

vam je uspelo za toliko javnih stavb dobiti
nepovratna sredstva?
Tu se moram v prvi vrsti zahvaliti
sodelavcem, kajti tu je bilo veliko dela s
pripravo dokumentacije. Bili smo uspešni na
razpisih. To je za nas tudi precej pogumno, saj
smo si v prihodnjih dveh letih naložili res veliko
dela. Ampak zato smo tukaj in zato delamo. No,
pa tudi okolje v Poljanski dolini nam ne pusti
stati križem rok.
Križem rok niste stali še pri eni šoli,
podružnici na Sovodnju. Lani ob deževju je
namreč plaz pod šolo zarezal rano, ki ste jo
uspeli skozi leto dobro zaceliti.
S tem sem več kot zadovoljen. Če ne bi bila
vsa dokumentacija tako hitro in kakovostno
pripravljena in če ne bi znali stopiti skupaj z
gasilci, predstavniki krajevne skupnosti, pa
šolo v Gorenji vasi in podružnico, vsekakor
ne bi dosegli takih rezultatov. Tako pa smo
spet tam, kjer smo bili pred letom dni, le da
je območje sedaj res dolgoročno sanirano. To
nam je uspelo tudi zaradi več kot pol milijona
državnih sredstev. Dejstvo pa je, poudarjam,
da je to lahko le rezultat skupnega dela, zato se
moram zahvaliti sodelavcem in vsem ostalim,
s katerimi smo sodelovali.
Kdaj torej lahko pričakujemo, da se bodo
otroci iz vrtca in kombiniranega oddelka
prvega in drugega razreda preselili nazaj v
svoje prostore? Sedaj jih namreč gosti kar
stara šolska stavba.
Premik zemljine je naraven pojav, posledice so nepredvidljive, zato smo se povezali
s strokovnjaki s tega področja, ki so nam tudi
svetovali, da se umaknemo iz prizidka. Čakamo
tudi na njihovo besedo, da je objekt varen,
in tedaj se bomo lahko preselili nazaj, lahko
rečem, v skoraj povsem nove prostore.
Je tudi na Sovodnju mogoče pričakovati
energetsko sanacijo šolske stavbe?
V naslednjem letu bomo ob sanaciji okolice
uredili še malo komunalno čistilno napravo,
predvidoma z lastnimi sredstvi. Potem pa bomo
v prihodnje pozorni pri razpisih za energetsko
sanacijo. Te je potrebna tudi podružnična šola
v Javorjah.
Predzadnja letošnja seja občinskega sveta
je bila v prostorih Rudnika Žirovski vrh, kjer
ste se seznanili s poročilom njihovega dela in
vplivom rudnika na okolje. Kako sodelujete
s tem javnim podjetjem?
Javno podjetje je sicer v stoodstotni državni
lasti, sodelujemo pri skupnih točkah, predvsem
glede stvari, ki so pomembne – to so izpusti v
okolje in premikanje odlagališča Boršt. Sodelovanje z Rudnikom ocenjujem kot dobro, vem pa,
da sva z direktorico, gospo Klemenčičevo, bolj
nezadovoljna s sodelovanjem države. Rudnik
nam namreč iz naslova omejene rabe zemljišč
dolguje še precej sredstev, dolg je do danes
narasel že na 412.000 evrov. Zavedamo pa se,
da če sami nimajo sredstev, jih tudi ne morejo

dati naprej. Želim, da čim bolje zaključijo ta
nujni del sanacije. Vemo pa, da država postane
kar gluha, ko enkrat nima več interesa, kar je
najbolj grenak del zgodbe.
Na tej seji ste obravnavali tudi osnutek
proračuna za prihodnje leto. Katere po
stavke so najbolj obremenjene?
Tudi za prihodnje leto je proračun težak
nekaj več kot 14 milijonov. Kot kaže, bo reali
zacija letošnjega precej dobra. Želimo si, da bi
bilo tako kot lani – dobrih 90 odstotkov, kar je
spodbudno, saj nakazuje, da vendarle precej naredimo. Najtežja je letos gradnja vodovoda, ki ji
namenjamo kar 2,12 milijona evrov brez DDV.
Od tega je kar 1,67 milijona evrov evropskih in
državnih sredstev. Potem kanalizacija, za katero
samo za primarne kanale namenjamo 634.000
evrov, od tega je 488.000 nepovratnih sredstev.
Potem so pa še energetske obnove javnih objektov; dober milijon se namenja celoviti obnovi
doma občine, 237.000 za energetsko sanacijo
zdravstvenega doma in 199.000 za osnovno šolo
v Gorenji vasi. Ti dve obnovi bomo financirali
še v letu 2015, za vsak objekt pa smo prejeli
od 220.000 do 250.000 evrov nepovratnih
sredstev ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Več kot 400.000 evrov namenjamo
še prometni ureditvi od Vidma do Osnovne šole
Poljane. To so najobsežnejše investicije, ki bodo
bremenile proračun za prihodnji dve leti. Potem
bomo pa kaj več lahko postorili tudi pri gradnji
športne dvorane pri šoli v Gorenji vasi.
Videti je, da je bilo veliko narejenega tudi na
področju turizma. Bo tako tudi v prihodnje?
Da, seveda, tu smo že kar nekaj naredili,
kar nekaj bomo pa še postorili. Več energije bo
potrebno vložiti v promocijo, da se nam bo še na
prihodku kaj poznalo. To so dolgoročne naložbe,
saj vemo, da se stvari odvijajo počasneje kot tam,
kjer infrastruktura še ni izgrajena. Dejstvo je,
da vemo, zakaj delamo in v katero smer gremo,
zato sem prepričan, da bomo lahko še marsikaj
postorili. Letna sezona pri Topličarju je bila lepo
obiskana, poroka na Visokem se je lepo prijela,
prav tako druge prireditve na Visokem, korak
naprej smo storili na Rupnikovi liniji. Izredno
smo presenečeni nad obiskom na kolesarskem
krogu – KkGvP, zadovoljni so tudi ponudniki ob
trasi. Menim, da je tudi motiv pravi – kolesarski
dres naše občine.
Kakšne izkušnje pa je prinesla organizacija dosedanjih porok in kako (bo)ste
zastavili promocijo v prihodnje?
Izpostavil bi zelo angažirano delo moje projektne skupine »Poroka na Visokem«, saj smo
iztisnili iz sebe prave ideje in naredili res lepo
zgodbo. Imeli smo tudi že natančno analizo in
potek tudi malce izboljšali v detajlih, sedaj je
pa na vrsti promocija. Delamo skupaj s Turizmom Škofja Loka. V kratkem imamo sestanek
v Ljubljani, kjer želim predstaviti projekt ob
100-letnici županovanja Ivana Tavčarja v Ljubljani. S ponudbo ne želimo ostati le v Poljanski
dolini, saj je namenjena širšemu slovenskemu
prostoru. Lahko rečem, da si veliko obetamo.
Bo pa potrebno vložiti še precej energije, tudi
pri sodelovanju s Turizmom Škofja Loka, ki
so prvi odgovorni za promocijo lokacije in
dogodkov.

Že marca ste tudi podpisali pogodbo
o prodaji nepremičnin in investicije pri
Topličarju v dolini Kopačnice. Kako se
odvija ta zgodba?
Trenutno pripravljamo občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN), nazadnje smo imeli
sestanek z vodarji, saj bo potrebno zaradi
poplavne varnosti narediti določene korekcije
same idejne zasnove. Računam, da bi lahko
imeli OPPN sprejet že spomladi, to pa je tudi
čas, ko nastopi z naše strani zaključek obveznosti po pogodbi, investitor pa potem lahko
plača kupnino. Do sedaj je investitor že izpolnil
vse svoje obveznosti, plačane je tudi že deset
odstotkov kupnine.
Bogato obiskana je bila tudi novembrska
okrogla miza o Rupnikovi liniji, po kateri ste
odprli tudi stalno razstavo v utrdbi na Golem
vrhu. Tisti, ki s(m)o bili prisotni, si upamo
trditi, da je bil ta korak občine morda eden
najpomembnejših v promociji tega utrdbe
nega sistema?
Tudi tukaj moram pohvaliti delo moje
projektne skupine, saj smo pripravili res
odmeven dogodek, na katerem smo zabeležili
odličen obisk. Podzemni muzej, ki prikazuje
zgodovino naših krajev od nastanka rapalske
meje do gradnje Rupnikove linije, pa je do
danes največji dosežek. Da je vse skupaj še bolj
veličastno, smo utrdbo tudi že delno razsvetlili.
Pripravljamo tudi tematsko pot, s katero želimo
na enostaven način, dostopen tudi otrokom in
upokojencem, predstaviti stvari v naravi in
sestaviti zgodbo. Tudi s pomočjo starojugoslovanskega vojaka Škofovega Franceljna, ki je
prvi, ki bo držal komando.
Tudi na račun obiskovalcev Rupnikove
linije se število turistov v občini povečuje.
Povedali ste, da je bilo v preteklem letu pri
nas kar 18.000 gostov. Zanimivo je, da se je
v tem času število nočitev precej povečalo.
Kaj je po vašem mnenju vzrok?
Z naštetimi našimi aktivnostmi se obisk
povsod povečuje, seveda v sodelovanju s
ponudniki, ki razpolagajo z nastanitvenimi
kapacitetami. Mi bomo na občini v tej smeri
delali tudi naprej in pripravljali konkretne
projekte, da bi se obisk v naših krajih povečal
in posledično, da bi bil zaslužek boljši. V tej
smeri lahko največ pomagamo, na drugi strani
pa pričakujem, da bo vsak ponudnik prenočišč
izpolni svojo dolžnost pri turistični taksi. Le
skupaj bomo nekaj naredili, premaknili na
bolje. Prepričan sem, da bo tudi v prihodnosti še
kakšen obiskovalec in še kakšna nočitev več.
Odprli ste tudi občinski kolesarski krog.
Odziv kolesarjev je bil precejšen. Morda že
razmišljate o nadgradnji?
Letos je kolesarski krog prekolesarilo kar
380 kolesarjev, kar je izreden uspeh in potrdilo,
da delamo prave stvari. To je lepa napoved tudi
za v prihodnje, saj nameravamo s pravim motivom opremiti kolesarje. Naslednje leto bo za
nagrado bidon, potem rokavice, četrto leto pa
še hlače. Kdor bo imel vse štiri, bo v žrebanju
za glavno nagrado, to bo gorsko kolo. Te ideje
so bile zapisane v knjigi vtisov v Taverni, mi
jih bomo pa realizirali. Hvala kolesarjem za
pobude! Marsikaj bomo pa dodali še ob poti,

tudi zavoljo ponudnikov ob njej.
Menite, da lahko turizem, ki mu posvečate
veliko pozornosti, postane ena pomembnejših
gospodarskih panog v občini?
Turizem kot tak je že uspešna panoga v
državi. Trudimo se vsi skupaj, da bi bilo tako
tudi v naši občini, kajti v preteklosti je Poljanska
dolina že gostila precej veliko število turistov, po
zatišju sedaj ponovno vzpostavljamo turistični
potencial. Vendar moramo biti zelo pozorni in
natančni, da pripravimo dogajanje skozi vse
leto, kar nam zaenkrat z različnimi aktivnostmi
in prireditvami uspeva. Nadgrajevati pa bo treba
vse skupaj še z zgodbami, zanimivimi potmi.
Kdor ima pobude, ideje, naj se kar oglasi pri
nas, z veseljem bomo sodelovali.
Na slavnostni akademiji ob občinskem
prazniku ste v svojem nagovoru že napovedali, da bo leto, ki prihaja, ob 20-letnici obstoja občine, posvečeno poljanskemu narečju.
Kakšni so še načrti za prihajajoče leto?
Ja, res je, tako želim poudariti, da ne delamo
samo cest, kanalizacije in vodovoda. Kajti
treba je narediti še kaj drugega za naše občane
in prav ob 20-letnici naše občine bomo pozornost namenili našemu narečju. Po kolesarskem
krogu so se oglasili tudi pohodniki, da bi radi
imeli kakšno pohodno občinsko pot, ki bi bila
prepoznavna tudi na zunaj. Tako sem že sestavil
projektno skupino, ki to pot pripravlja. Posebej
intenzivno želimo nadaljevati s porokami na Visokem, urejamo prostor pod kozolcem, želimo
pa urediti tudi hlev – morda že prihodnje leto.
Nadaljujemo z aktivnostmi na Rupnikovi liniji,
želim si,, da bi tudi na Golem vrhu imeli prostor
za podzemno poroko, saj se mladoporočenci
zelo ozirajo po atrakcijah. In lokacija, ki bo
najbolj atraktivna, bo tudi najbolj obiskana.
Kaj bi lahko storili bolje in kaj bo
za občane, njihovo življenje boljše v
prihajajočem letu? Kako se boste za to
potrudili na občini?
Sami imamo za prihodnost še veliko načrtov,
izpeljali bi radi še veliko projektov, obnovili
veliko cest, pločnikov, javnih objektov. V
vsaki krajevni skupnosti imamo zamisli, ki jih
moramo pripraviti za realizacijo in predvsem
zagotoviti zanje finančna sredstva, kar bomo
dosegli skozi leta. V prihodnjem letu pa lahko
rečem, da bomo občanom ustvarili pogoje za
boljšo vodooskrbo, mnogo doprinesli za čistejše
okolje z gradnjo kanalizacije in poskusnim
zagonom povsem prenovljene in razširjene
čistilne naprave. S sanacijo javnih objektov
bomo znižali stroške v prostorih, ki so namenjeni vsem občanom, izboljšali bomo prometno
varnost, saj gradimo kar nekaj pločnikov in
saniramo kar nekaj cest. Veseli bomo pa tudi
vsakega novega predloga s strani občanov.
Pred časom ste dejali, da je celotna občina
eno samo gradbišče in da, če je to recesija,
naj traja. Ste torej zadovoljni z narejenim,
doseženim?
Seveda smo zadovoljni. Lahko bi bilo slabše,
lahko bi bilo boljše. Plani so bili realizirani, to
je najpomembnejše. Važno pa je, da si zastavljamo realne plane, ki pa nikoli ne smejo biti
minimalni.
Damjana Peternelj
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KS Poljane v letu 2013

Obnavljali smo pokopališče in dvorano v kulturnem domu
V KS Poljane smo se vsi skupaj trudili, da bi sredstva, ki jih imamo v proračunu,
čim bolj smotrno porabili.

Tako smo v letu 2013 na novo asfaltirali
in preplastili približno 1200 m lokalnih cest
in javnih poti; rekonstruirali smo cesto z
novim upornim zidom in preplastili 280 m
lokalne ceste Drnovškov mlin–Kremenik. Na
novo pa smo asfaltirali naslednje ceste: odcep
Stanonik v Zakobiljku v dolžini 115 m, odcep
Krvina v Lovskem Brdu v dolžini 100 m, odcep
Spolovičar v Lovskem Brdu v dolžini 350 m.
Po več kot dvajsetih letih usklajevanj in sestankovanj smo v letošnjem letu asfaltirali tudi
odcep ceste Podobeno–Močinkar v dolžini 350
m. Glavni investitor za izvedena zemeljska dela
na tem odseku in ureditev hudourniškega potoka

je bil Franc Kos, ki se je
dolga leta prizadeval za
ta projekt in končno do
svoje hiše dobil asfaltirano cesto.
V naslednjem letu
bomo nadaljevali asfaltiranje na javni poti med
Delnicami in Gabrško
Goro ter na Brdih in
Volči, kjer sta predvidena dva krajša odseka.
Z občinskimi sredstvi
in sredstvi iz proračuna
KS smo letos obnovili
obzidje in vežico na poljanskem pokopališču.
O tej investiciji smo se
kar nekaj let dogovarjali, saj je poškodovano
obzidje že dolgo klicalo po obnovi. Še posebej
vesel sem, da smo s kakovostno izvedenimi
deli, ki so jih izvajali podjetniki iz naše krajevne
skupnosti, polepšali podobo našega kraja. Po
končanih delih smo se po nedeljski maši zbrali
na pokopališču, kjer je po krajši slovesnosti
poljanski župnik blagoslovil obnovljeno obzidje
in vežico.
V novembru pa so potekala tudi obnovitvena
dela v dvorani kulturnega doma v Poljanah.
Obrtniki so v samo desetih dneh opravili vsa
načrtovana in tudi nepredvidena dela, ki so se
pri obnovi pokazala. Za dobro in hitro izvedena

dela se vsem podjetnikom prav lepo zahvaljujem. Na Martinovo nedeljo pa je v prenovljeni in
polni dvorani pevec Stane Vidmar imel koncert,
po koncertu pa smo se v avli še malo zadržali
in nazdravili v čast svetemu Martinu.
V občinskem proračunu za leto 2014 imamo
zagotovljena sredstva za nadaljevanje projekta
ureditve okolice Štefanove hiše s prometno
ureditvijo povezave med Poljanami in OŠ
Poljane, prav tako pa se bo nadaljeval projekt
rekonstrukcije ceste Predmost–Hotovlja, ceste
od mostu do cerkve in ceste ob potoku do
Predmosta.
Naj se na koncu zahvalim vsem članom
sveta KS, občinski upravi, podžupanu Tomažu
Pintarju in županu Milanu Čadežu za dobro
sodelovanje in prizadevanje pri izvajanju
projektov na območju naše krajevne skupnosti. Zahvala tudi vsem izvajalcem del, ki so
obnavljali poljansko pokopališče in dvorano
v kulturnem domu. Leto, ki se izteka, je bilo
obilno tudi s snežnimi padavinami, zato gre
zahvala tudi vsem izvajalcem zimske službe, ki
se podnevi in ponoči trudijo, da se krajani varno
vozimo po vseh občinskih cestah.
Pred nami so prazniki, zato vsem voščim
vesele in blagoslovljene božične praznike in
ponosno praznovanje 26. decembra, dneva
slovenske samostojnosti in enotnosti. V
prihajajočem letu 2014 pa vam želim čim
več zdravja, osebne sreče in medsebojnega
razumevanja.
Tone Debeljak, Predsednik KS Poljane

KS Javorje v letu 2013

Priklapljajo uporabnike na novo kanalizacijsko omrežje
V letu 2013 obseg del v KS Javorje ni tako obsežen kot v preteklem letu, bilo je
pa vseeno veliko narejenega. Prav tako nismo bili prikrajšani za pestrost dogodkov in situacij – tudi takih, ki so omogočale, da smo lahko krajani in turisti
del leta občudovali in občutili tudi makadamske cestne povezave.
Večina sredstev je bila porabljena za
obnovo in vzdrževanje cestne infrastrukture.
Na razpolago smo imeli komaj polovico
lanskih sredstev, ker smo morali poravnati še račune iz preteklega leta, in
sicer del za asfaltiranje ceste Žetina–Suša
na odseku Podblegošnik–Domačejkar in
del za kritje nepredvidenih stroškov, ki so
nastali pri gradnji šolske poti v Javorjah. Izvedene so bile še naslednje obnove oziroma
vzdrževalna dela: vgrajeni odvodniki na
cesti Žetina–Suša, urejeno odvodnjavanje in
delno asfaltiranje na križišča Podvrh–Četena
Ravan, preplastitev manjšega odseka ceste
Murave–Žetina, obnovljen prepust in saniran
udor na cesti Javorje–Poklajnovo. Večja obnovitvena dela so bila opravljena le na cesti
Dolenčice–Podobeno.
Velika pridobitev za Javorje je obnovljeno
šolsko igrišče, ki je zdaj malce večje, z novo
ograjo in igrali. Poleg igrišča je urejen tudi prostor
za shranjevanje igral, ki mu manjka le še streha.
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Na kanalizacijsko omrežje, zgrajeno v
lanskem letu, so letos pričeli priklapljati uporabnike. Dokončana so tudi obnovitvena dela
in zgrajeni pločniki na cesti skozi Javorje,
manjkajo le še prometne oznake. Dokončan je
tudi del šolske poti Murave–Javorje, ki je z vzpostavitvijo prijazne javne razsvetljave postala
še varnejša. Žal so se ustavila obnovitvena
dela na odseku ceste Murave–Javorje. Lansko
predvidevanje, da se bo tudi ta zastoj pri odkupu

zemljišč z razumnimi krajani kmalu in uspešno
rešil, tako kot vsi dosedanji problemi gradenj v
našem kraju, je bilo očitno prehitro.
Plan za naslednje leto je kar obsežen. Potrebno
bo zaključiti tekoče investicije, in sicer izvesti
priklope na vodovod Bohinčev mlin–Zapreval, priklope na kanalizacijo in najti rešitev
za dokončanje ceste Murave–Javorje. Izmed
večjih del imamo v načrtu nadaljevanje obnove ceste Dolenčice–Podobeno, nekaj asfaltnih preplastitev cest, menjavo prepustov na
krajevnih cestah, ureditev avtobusne postaje
in parkirnih prostorov v Javorjah ter obnovo
pokopališča, za katerega smo projektno dokumentacijo pridobili že v letošnjem letu.
Hvala vsem za že storjeno in za tisto, kar
bo še potrebno, tako svetnikom krajevne skupnosti Javorje, občinski upravi z županom
Milanom Čadežem, strokovnim izvajalcem
in tudi vsem potrpežljivim ter razumevajočim
krajanom.
Ciril Alič, predsednik sveta KS Javorje

Ob koncu leta smo predsednike oziroma tajnike
krajevnih skupnosti povabili, da pripravijo poročila o
delu v letošnjem letu. Iz Sovodnja in Trebije se vabilu
niso odzvali.

KS Gorenja vas v letu 2013

Obnovili so več lokalnih poti

Tako kot vsa leta doslej je Krajevna skupnost Gorenja vas največ sredstev iz
občinskega proračuna prejela za investicijsko in redno vzdrževanje lokalnih
ter javnih poti.
V letu 2013 smo na cestnem programu
izvedli več investicij. Na javni poti med Hotavljami in Hlavčimi Njivami smo na odcepu
Grapar–Blantinčk izvedli obnovo v makadamu
ter asfaltiranje v dolžini 300 m in širini 3 m.
Celotno investicijo je izvedla KS v lastni režiji.
Asfaltirali smo 140 m javne poti Dolenja Dobrava, odcep Sivc–Kovačič. Obnovo javne poti
v makadamu so financirali krajani v letu 2012.
KS je izvedla asfaltiranje ceste v celoti.
Na javni poti Žirovski vrh, odcep Kašc–
Jurka, smo obnovili makadam in asfalt v dolžini
250 m. Prvo so financirali krajani, drugo pa KS.
Podobno je bilo tudi na javni poti Žirovski vrh,
odcep Sok, in sicer v dolžini 80 m. Na isti poti
so delno obnovili tudi odcep Jermanca–Prek, in
sicer v dolžini 170 m, kjer so prav tako krajani
financirali stroške, povezane z makadamom,
ostalo je plačala KS. Na javni poti Leskovica–
Ograde smo v sodelovanju s krajani obnovili
400 m dolg odcep Gartner. Pred asfaltiranjem
smo naredili tudi meteorno kanalizacijo v
dolžini 360 m. Z občani smo obnovili tudi
javno pot Robidnica v dolžini 80 m ter javno pot
Hotavlje, odcep Mizarstvo Jezeršek–Tešnak, v
dolžini 70 m.

Razširili smo tudi dva mostova na javni poti
Volaka–Dole.
Na področju vodovodov Trebija–Gorenja
vas–Todraž in Zarobar–Hlavče njive–Brda smo
izvajali redna vzdrževalna dela po planu in programu HACCP mapi ter redna vzorčenja pitne
vode. V Sestranski vasi smo obnovili del vodovoda na odseku Jelovica–bloki v dolžini 100 m.
Na pokopališčih v Gorenji vasi in Leskovici
smo izvedli nujna vzdrževalna dela. V Gorenji
vasi so predvidena zunanja slikopleskarska
dela na poslovilnem objektu, menjava zunanjih
luči ter brušenje kamna pred vhodom v objekt.
Kupili smo ozvočenje.
Občina je na območju naše krajevne skupnosti investirala v kanalizacijo Ob jezu, ki je
v fazi zaključevanja del. Uredili so fekalno in
meteorno kanalizacijo, nova sta javna razsvetljava in vodovod, položene so cevi za optiko in
telefon. Pri uvozu z regionalne ceste smo se
z lastnikom zemljišča Tomažem Debencem
dogovorili za širitev ceste za 50 cm.
V mesecu avgustu se je pričela največja
investicija v občini Gorenja vas - Poljane v
okviru urejanja porečja Sore. Projekt predvideva izgradnjo fekalne kanalizacije Gorenja

KS Lučine v 2013

Največja pridobitev je
obnovljena cesta skozi Lučine

V Krajevni skupnosti Lučine smo v letu
2013 asfaltirali dela dveh cest v Zadobju, in
sicer proti Premetovcu in Tomincu, ter obnovili
del asfalta na lokalni cesti Lučine–Kremenik.
Investicija je znašala približno 45.000 evrov,
od tega je del financirala občina.
Za vzdrževanje in investicije na vodovodu
Lučine in dveh vodovodih v Brebovnici smo porabili
približno 10.000 evrov, delno so bila to proračunska
sredstva, delno pa sredstva od vodarine.
Skupaj s podruPnično šolo Lučine smo izpeljali
prireditev ob materinskem dnevu in miklavževanje.
Z denarnim prispevkom smo pomagali PGD
Lučine pri nakupu novega tovornega vozila.

Ob tej priložnosti se društvu zahvaljujemo
za dobro sodelovanje.
Največja pridobitev v kraju pa je obnovljen
odsek ceste skozi Lučine, kar sta financirali
država in Občina Gorenja vas - Poljane.
Stanislav Bizovičar, predsednik KS Lučine

Knjiga Toneta Koširja Življenje na Lučinskem skozi
stoletja je še na voljo. Kupite jo lahko v času uradnih
ur KS vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 19.
do 20. ure, po dogovoru pa tudi izven uradnih ur –
pokličite na 041/548-155. Lahko jo tudi naročite, če
pišete na e-naslov kslucine@yahoo.com.

vas–Hotavlje –Podgora–Trebija ter izgradnjo
vodovoda na relaciji Gorenja vas–Trebija in
Todraž–Žirovski vrh Sv. Urbana (Miha Gantar).
V sklopu vodovoda se bosta naredila dva VH, in
sicer na Hlavčih Njivah in Žirovskem vrhu.
Pred zadružnim domom v centru Hotavelj
je od letos urejeno vaško jedro, v Gorenji vasi
je prenovljena kapelica pri Neškovi brvi, v
Kopačnici je zgrajena kapelica. Avgusta so se
začela dela na obvoznici v Gorenji vasi.
Gašper Čadež, tajnik KS Gorenja vas

Brezplačni sejem
izobraževanja in poklicev
Sejem izobraževanja in poklicev Informativa
bo 24. in 25. januarja 2014 na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Na enem mestu bodo
predstavil celovito paleto izobraževanj –
od srednješolskih vse do podiplomskih in
poslovnih izobraževanj – in številne poklice.
V okviru sejma bo letos potekalo tudi tekmovanje v poklicih Slovenia Skills v treh kategorijah
– cvetličarstvo, kamnoseštvo in informatika. Na
tekmovanju lahko sodelujejo mladi od 18 do 25
let, zmagovalci tekmovanja pa bodo zastopali
svoj poklic in slovenske barve na evropskem
tekmovanju Euro Skills 2014 v Lillu v Franciji.
Na Informativi imajo učenci, dijaki in študenti
priložnost, da spoznajo, katere šole oz. fakultete
jim ponujajo katere programe, jih med seboj
primerjajo in se odločijo, katero izmed njih
bodo obiskali na informativni dan ter kam bodo
nato oddali prijavnico za vpis. Obiskovalcem
bodo sodelujoči praktično prikazali poklice, za
katere se posamezniki lahko izobražujejo ali
usposabljajo. Informirali jih bodo o možnostih
za zaposlitev po končanem izobraževanju, o
pomenu razvoja ključnih znanj za zaposlene
posameznike in iskalce zaposlitve, predstavili
bodo pogoje za vpis v različne izobraževalne
programe pa tudi enotne regijske in druge
štipendijske sheme, programe mednarodne
mobilnosti in številne druge, z izobraževanjem
in zaposlovanjem povezane informacije.
Poleg informacij za mlade bodo na že šesti
Informativi na voljo tudi številne informacije za
odrasle – o programih podiplomskih študijev,
ponudba izobraževanj za odrasle, informacije
o vseživljenjski karierni orientaciji, obiskovalci
pa bodo lahko pridobili tudi uporabna znanja
in veščine, ki jim bodo prišle prav na delovnem
mestu ali ob iskanju zaposlitve.
Več o obeh dogodkih na www.informativa.si.
T. D.
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Občinski praznik

V središču pozornosti tokrat turizem
Konec novembra praznujemo občinski praznik v spomin na prvo pisno omembo
krajev v današnji občini Gorenja vas - Poljane. Zapisani so bili v darilni listini
cesarja Otona II. pred 1040 leti. Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj in
kulturnim programom, kratkim igranim filmom, v katerem so nastopili občani iz
različnih krajev občine, je v dom občine privabila številne občane.

Rdeča nit filma je bila predstavitev turistične
ponudbe v naši občini: toplice v Kopačnici,
kolesarski krog, balinanje v utrdbi Rupnikove
linije, poroka na Visokem. Obiskovalci so se
lahko nasmejali zanimivim anekdotam, ki so
se prepletale skozi film, in videli, kako potujejo informacije ter kako si jih ljudje različno
razlagajo in razumejo. Skupno vsem pa je, da so
nad razvojem turizma v naši občini navdušeni in
podpirajo obstoječe turistične produkte.
Slavnostno akademijo in podelitev plaket ter
priznanj so z zapeto Zdravljico naznanili člani
moške vokalne skupine Pozdrav iz Gorenje
vasi. Slavnostni govornik je bil župan Milan
Čadež. Kritičen je bil do trenutnih razmer v
državi, med drugim do združevanja občin. »Ni
mi všeč, da so želeli občine združiti na dokaj
neugoden način, brez prave podlage – z vsem
spoštovanjem do sosednje žirovske občine, saj
obstaja načrt, da bi se združili z njo. Skupna
občina bi se tako imenovala po največjem
naselju in Poljanci bi postali Žirovci. To ni prav,
tudi zato ne, ker so občine različno zadolžene.
Naša občina je zelo malo zadolžena. Take stvari
je potrebno urediti na drugačen način, potrebno
je tudi pregledati, ali so občine svojo ustanovitev upravičile ali ne,« je povedal župan. Kot
največja in tudi dolgoročna projekta občine je
izpostavil vodovod in gorenjevaško obvoznico.
Občina bo v prihodnjem letu nadaljevala že
obstoječe projekte, eden izmed takih je tudi
razvoj turizma in pripadajoče infrastrukture. S
poroko na Visokem si občina želi prodreti tudi
v Ljubljano. »Letos smo energetsko obnovili
OŠ Poljane, naslednje leto to čaka še OŠ v
Gorenji vasi, zdravstveni dom in občinsko
stavbo. Gorenjevaško dvorano so gradili sokoli,
zato bom občinskemu svetu predlagal, da se
po 90 letih celoten objekt poimenuje po njih.
Glede na to, da bo naša občina naslednje leto
praznovala 20-letnico obstoja, predlagam, da
je naslednje leto leto poljanskega narečja,«
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mana v Klub Cankarjevega doma v soboto, 8.
februarja 2014.«
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
je prejelo Jamarsko društvo Gorenja vas ob
praznovanju 30-letnice delovanja za razisko
valne dosežke in nesebično pomoč ljudem ob
nesrečah na težko dostopnih območjih.

je zaključil svoj govor župan Milan Čadež.
Sledila je podelitev priznanj, po končanem
uradnem delu pa kulinarično druženje po Poti
poljanskih dobrot.

Občinski nagrajenci o priznanjih

Plaketo Občine Gorenja - vas Poljane sta
za edinstven doprinos na področju zapisane,
uglasbene in vokalne narečne poezije prejela
Uršula in Janez Ramoveš.

»Plaketo sprejemava z veselim spoznanjem,
da v našem okolju še obstaja zavest o tem, kaj
se bo zgodilo, če bomo svoje narečje, svojo
intimno domačo govorico utopili v plehkosti domačijske zaplankanosti in v narodnozabavnem kiču. Zahvaljujeva se za izraženo
priznanje, ob tej priložnosti pa vse občane
vabiva na celovečerni koncert ob desetletnici
delovanja skupine Uršula Ramoveš in Fantje z
Jazbecove grape od Sugar free baby do Talis-

»Priznanje nam veliko pomeni, saj je dokaz,
da smo kljub majhnosti prepoznavni in da
občani sledijo razvoju našega društva. Načrtov
za naprej imamo veliko, med njimi predvsem
okrepiti delo enote CZ v občini ter posodobiti
društveno opremo glede na finančne zmožnosti
društva. Želimo in upamo, da nam uspe odkriti
še kakšno jamo na območju občine, ki bi bila
primerna tudi za turistični ogled, in da nadaljujemo z raziskovanjem že znanih jam. Na tem
mestu bi rad izpostavil, da društvo po veljavnih
občinskih pravilih sodi med športna društva.
Glede na to, da to ni tekmovalna dejavnost,
je težko zadovoljiti razpisne zahteve. Morda
bi morali status društva opredeliti drugače.
Zahvalil bi se vsem, ki nas pri naši dejavnosti

podpirajo, in pa tudi tistim, ki nas ne ovirajo,«
je povedal predsednik društva Branko Mur.
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
je prejelo PGD Javorje ob svoji 60-letnici
delovanja za dolgoletno uspešno zagotavljanje
požarne varnosti na požarno zahtevnem hribovitem območju in dobro sodelovanje s krajani,
lokalno skupnostjo in drugimi interesnimi
skupinami.
»Z velikim zadovoljstvom prevzemam
najvišje priznanje naše občine. Gasilci se zavedamo, da je to potrditev za vse opravljeno
delo, ki ga v gasilstvo vlagamo danes in ki so ga
vložili že naši predhodniki. To je tudi obveza in
hkrati spodbuda za nadaljnje delovanje društva.
Upamo, da bo to mogoče tudi v prihodnje z vsaj
tolikšno mero razumevanja lokalne skupnosti in
krajanov bodisi z materialno kot tudi kadrovsko
podporo,« je povedal Igor Alič.

naše prostovoljno delo opaženo. To priznanje
je ne nazadnje pomembno tudi za bodoče
generacije, ki bodo nadaljevale naše delo,« je
povedal Vanč Jereb.
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
je prejelo Društvo upokojencev za Poljansko
dolino za organizirano skrb za upokojene
občane.
»Veseli smo, da smo prejeli priznanje, ki
je na nek način tudi zahvala vsem tistim, ki
so preteklih 40 let organizirano delali v našem
društvu, da je društvo obstalo, bilo delavno in
je služilo svojemu namenu. To je tudi priznanje
uspehom, ki smo jih dosegli na področju našega
delovanja. Hkrati pa se vidi, da je društvo
potrebno. Prepričan sem, da bo društvo tudi v
prihodnje delovalo uspešno in služilo svojemu
namenu,« je povedal predsednik društva Jože
Novak.
Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane je prejel Anton Kosmač za izjemne športne
dosežke na področju mednarodnih tekmovanj
iz maratona.

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane je
prejelo PGD Trebija ob praznovanju 80-letnice
delovanja v zahvalo za požrtvovalno in neprecenljivo delo v lokalni skupnosti in tudi izven
meja občine.
»Zahvalil bi se v imenu PGD Trebija za
podeljeno priznanje. Glede na to, da je to
priznanje za minulo delo, to pomeni, da je bilo

»Priznanja nisem pričakoval, bil sem ga
izjemno vesel. To je moje prvo priznanje,
ki mi ga je podelila občina, je potrditev, da
delam dobro in da tudi občani opazijo moja
prizadevanja in jih cenijo. Po krajšem predahu
me čakajo priprave na naslednjo sezono, nameravam nastopiti na evropskem prvenstvu v
maratonu. Skušal bom še izboljšati svoj rekord
v maratonu. Dolgoročni cilj pa so olimpijske
igre v Riu de Janieru leta 2016. Na tem mestu se
želim zahvaliti županu za podeljeno priznanje,
sponzorjem ter trenerju Romanu Kejžarju,« je
povedal letošnji državni prvak v maratonu in
polmaratonu.
Lidija Razložnik, fotografije Vito Debelak

PGD Lučine se zahvaljuje vsem krajanom
in donatorjem, ki so prispevali sredstva za nakup
nove gasilske avtocisterne. Zbrana sredstva
zadostujejo za pokritje večjega dela stroškov,
dodatnih sredstev pa bodo veseli tudi v novem
letu. Ob tem želijo vsem občanom srečno,
zdravo in predvsem varno novo leto.
T. D.

Uspešna vaja reševalnih
čet pod Jazbecem
V drenažnem rovu pod odlagališčem
hidrometalurške jalovine Jazbec sta skupno letno reševalno vajo izvedli reševalni četi Rudnika
živega srebra Idrija in Rudnika Žirovski vrh.
Po načrtu obrambe in reševanja vajo
izvajajo zaradi zagotavljanja pripravljenosti
v primeru požara, naravnih nesreč (plazovi,
poplave), večjih koncentracij radona in njegovih kratkoživih potomcev ter strupenih oziroma
zadušljivih plinov v primeru nastanka požara.
Vajo sta vodila Boris Likar, tehnični vodja rudarskih del v RŽV, in Tatjana Dizdarevič, vodja
reševalne službe RŽS Idrija. Sodelovalo je še
pet članov reševalne čete RŽS Idrija in štirje
iz RŽV. Seznanitev s terenom in potencialnimi
nevarnostmi, ki lahko ogrožajo zaposlene, je
pomembna za zagotavljanje hitrega odziva
reševalcev v primeru nastanka požara ali nevarnega pojava.
Odlagališče Jazbec s podzemnimi objekti
predstavlja pri vstopanju oziroma gibanju v
teh objektih določene nevarnosti, kot so večje
koncentracije radonovih kratkoživih potomcev
in plinov ter nevarnost zdrsa ali padca delavca.
Kot je povedala direktorica RŽV Hiacinta
Klemenčič, je »pregled stanja prepusta pod
odlagališčem Jazbec pomemben za oceno
stanja po končanem petletnem prehodnem obdobju. Vanj nismo vstopali od leta 2011. Tudi za
dolgoročno upravljanje mora biti z razmerami
v rovu seznanjena rudarska reševalna četa,
ki posreduje v primeru nesreče v podzemnih
objektih.«
Ekipa je takoj po prihodu odšla v drenažni rov
Jazbec z opremo za reševanje ponesrečenca.
Oskrbe in transporta ponesrečenca niso izvedli, saj je bila primarna naloga vaje preveriti
uspešnost sistema internega obveščanja brez
vključevanja regijskega centra za obveščanje,
reakcijski čas ekipe jamskih reševalcev RŽS
Idrija, ogled celotne trase pohodne poti
drenažnega rova Jazbec in izvedba kontrolnih meritev plinov. Kljub temu so se po vaji
sodelujoči strinjali, da bi bilo v prihodnje na eni
od skupnih reševalnih vaj v RŽV dobro izvesti
še preizkus dejanskega prenosa ponesrečenca
iz drenažnega rova Jazbec z uporabo varo
valne vrvi in škripca.
Damjana Peternelj

Na občino zdaj v Todraž
Kot smo že pisali, se je občinska uprava z
županom začasno preselila na novo lokacijo,
ker se začenja obnova Doma občine v Gorenji
vasi. Predvidoma do konca leta 2014 bodo
imeli prostore v izpraznjeni upravni stavbi
Rudnika Žirovski vrh na naslovu Todraž 1. V
isto stavbo sta se preselila tudi krajevni urad
in policijska pisarna, vse uradne ure ostajajo
nespremenjene.
M. B.
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Miklavž na obisku

Otroci po vsej občini so se veselili daril

Foto: Mojca Šubic

Foto: Leon Kavčič

Miklavž je tudi letos obiskal otroke po vsej občini in jim razdelil lepa darila.
Ogledali pa so si lahko tudi predstave, namenjene posebej njim.

Pred prihodom Miklavža v Poljanah
V navadi je že, da si otroci iz fare Nova
Oselica oz. KS Sovodenj v spremstvu staršev
najprej ogledajo igrano predstavo dramskega
krožka Podružnične šole Sovodenj. Letos so
zaigrali Mojco Pokrajculjo, ki je v svoj mali
topli dom radodarno sprejela še večje število
gozdnih živali, saj je mentorica Jelka Čadež dala
možnost nastopati vsem starejšim učencem, ki to
radi počnejo. Miklavž se je do zadružnega doma
pripeljal v zapravljivčku, ki sta ga ubogljivo vlekla konja Milana Moreta. Ob vstopu v dvorano
so dobrega moža spremljali tudi parkeljni, ki so
natanko vedeli, koga od otrok lahko malo potipajo. Miklavž in otroci so si ogledali še plesni
nastop sovodenjskih osnovnošolcev, zatem pa se
povzpeli na oder po darilo. S pomočjo donatorjev
je Miklavž pripravil in razdelil skoraj sto darilnih
vrečk. Tokrat se je odločil, da podari vsem enako
vsebino, toplo odejo in nekaj za priboljšek.
V Javorjah je Miklavž otroke obiskal v cerkvi
sv. Tilna. Obdaril jih je s sladkarijami, skodelico,
plišasto igračko in zobno ščetko, seveda pa ni poza

Vodja lučinske podružnične šole in sv. Miklavž
bil na domačega župnika Cirila Isteniča. Miklavžu
so zapeli ob pomoči Mihaele Alič. Pri nakupu
daril sta mu pomagali Krajevna skupnost Javorje
in Turistično društvo Stari vrh,  pri pripravi 100
paketov pa prostovoljke iz okolice Javorij.
Otroke iz Lučin je Miklavž z osebnim pismom
povabil na srečanje z njim. V dvorani kulturnega
doma se je zbralo 60 od 61 vabljenih otrok. Da so
lažje pričakali dobrega moža s spremstvom, so
si najprej ogledali igro, ki so jo pripravili učenci
iz Podružnične šole Lučine. Darila sta Miklavžu
pomagala kupiti krajevna skupnost in občina.
Nebesa nad Poljanami pa je bil naslov
letošnje igrice, ki je zamotila poljanske otroke,
ki so čakali na prihod prvega dobrega moža.
Kratka zgodba o dveh parkeljnih, ki po Poljanski
dolini iščeta poredne, in o angelčkih, ki otroke
vedno znova nagovorijo k dobremu, je tudi
letos nastala pod peresom Hermine Peternel.
Otroci iz Kulturnega društva Poljane so skupaj
z avtorico navdušili dvorano. Seveda pa je bil
višek večera prihod svetega Miklavža z njego-

vim spremstvom. Pozdravil je navdušene otroke,
njegovi parkeljni pa so na oder privlekli in obdarili tudi poljanskega župnika Jožeta Stržaja ter
predsednika Krajevne skupnosti Poljane. Dobri
mož se jima je zahvalil, ker pazita na njegove
varovance. Nato je z angelčki razdelil kar 400
daril z sladkarijami, kapami in sadjem, ki so mu
jih pomagale pripraviti prostovoljke iz Poljan.
Miklavž se je ustavil tudi v dvorani v Leskovici, kjer ga je skupaj s starši pričakalo 40 otrok
iz Leskovice in okoliških vasi. Letos so bili otroci
tako pridni, da so Miklavža spremljali zgolj angeli,
parkeljni pa so ostali doma. Miklavž je z lepimi in
praktičnimi darili razveselil otroke in jim zaželel,
da bodo tako pridni tudi naslednje leto.
V Zadružnem domu na Hotavljah ga je
pričakalo 120 pridnih otrok s Hotavelj in
okoliških vasi, ki so se razveselili lepih daril in
besed, ki jim jih je sv. Miklavž namenil. Krajši
kulturni program so z domačo pesmijo soobliko
vali Hotaveljski kvintet in zbor hotaveljskih
otrok. Zahvala KS Gorenja vas za finančno
pomoč pri izvedbi miklavževanja, VO Hotavlje
in Urši Demšar za organizacijo.

Foto: Milka Burnik

M. Bu, T. Š., M. B., M. Š., L. R.

Mojca Pokrajculja z živalmi v igrici na Sovodnju
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Pravljična dežela Gorajte

Prostovoljci oživijo junake iz otroških knjižic
Idejna ustanovitelja Pravljične dežele Gorajte, Boštjan Sečnik in Danica Kordež,
sta v letu 2010, v času, ko se staro leto prevesi v novo, prostor, namenjen rekreacijskemu sproščanju, zapolnila z igrivimi vsebinami, namenjenimi mlademu,
odprtega duha potrebnemu občinstvu. Kot pokrovitelja sta v tem projektu obdarila osebe s posebnimi potrebami VDC Kranj in Škofja Loka ter učence nižjih
razredov Osnovne šole Jela Janežiča.
Vsem drugim otrokom iz bližnje in daljne
okolice Škofje Loke pa sta omogočila brezplačen
ogled predstav z brezplačno čajanko s piškoti po
obdarovanju. Navdušenje obiskovalcev nad
tem projektom je bilo tako močno, da sta se po
dveh letih uspešno izpeljanega projekta odločila
ustanoviti Društvo Oddih Gorajte.
Člani društva smo si v letu 2013 zadali pomemben cilj. S podporo sponzorjev
brezplačno nadaljujemo Boštjanovo in Daničino
delo, onadva sta pa še vedno idejni vodji pri
osrečevanju otroških src.
Pravljično deželo Gorajte delamo vsi tisti,
ki vidimo nekaj, kar je treba videti, ki znamo in
zmoremo pokloniti srečo sočloveku.
Otroci se z vživljanjem v različne pravljične
like srečujejo z razumevanjem svojih čustev in
na preprost način razumejo in se naučijo, kaj je
dobro in kaj zlo. Že slavni fizik Albert Einstein
je dejal: »Če želite, da bo vaš otrok pameten,
mu pripovedujte pravljice. Če pa želite, da bo
še pametnejši, pa mu povejte še več pravljic.«
Mi pravljic ne bomo pripovedovali, temveč jih
bomo v živo odigrali, dovolili prosto pot sanjam,

Pridružite se nam
V slogi je moč, je geslo Pravljične dežele Gorajte. Da
postavimo deželo pravljic, rabimo poleg pridnih rok
še ogromno materiala, ki ga moramo kupiti, zato smo
hvaležni za vsak denarni prispevek. Z njim ne boste
le prispevali k izpeljavi projekta, temveč boste s tem
podprli prostovoljstvo in dali priznanje vsem, ki kljub
zahtevnosti projekta vztrajamo, z zavedanjem, da je
naše delo vredno spoštovanja in posnemanja. Kot
sponzor projekta pridobite sponzorske ugodnosti, ki
so navedene na spletni strani www.pravljicnadezelagorajte.si, kjer je še več podatkov o pravljični deželi in
številka računa, kamor lahko nakažete vaš prispevek.

Ogled pravljične dežele v gozdičku, v neposredni bližini
Škofje Loke pri Virmašah, bo za naključne obiskovalce
mogoč od 18. do 29. decembra ob 15. in 17. uri, ne
glede na vreme, razen 25. decembra, ko predstav ne
bo. Vse podrobnosti o letošnjih prireditvah so objavljene
na spletni strani www.pravljicnadezela-gorajte.si.

čudežem, burili domišljijo in poskrbeli, da s
tem kulturnim dogodkom tudi po duhovni plati
lepšamo življenja otrok.
Ogledi prireditev so za vse obiskovalce
dežele pravljic brezplačni. V njegovem okviru
obdarujemo tudi odrasle osebe s posebnimi
potrebami različnih zavodov iz Slovenije.

Sapramiška, Pika Nogavička,
Mojca Pokrajculja …

Letos je pravljična dežela postavljena na hektarju gozdička, kjer so pridni prostovoljci postavili lične lesene hišice – domovanja pravljičnih
junakov, okrašena s pravljično-novoletno
dekoracijo.
Dvaindvajset živih pravljičnih likov,
oblečenih v barvite kostume, otroke popelje
skozi osem različnih pravljic. Ob koncu sprevoda Dedek Mraz otroke obdari z darili, ki jih
starši prinesejo s seboj v darilni vrečki formata
A4, na katerih je nalepka z imenom in priimkom
otroka. Po obdarovanju Dedek Mraz otroke
povabi še na brezplačno čajanko s piškoti.
Čarobna pravljična dežela kar sije od
pravljičnega vzdušja.
V spremljavi petja in
glasbe se naši najmlajši
podajo na pot, ki vodi v
svet pravljic. Škratova
vasica, Mojca Pokraculja, Čarobni gozd, Pika
Nogavička, Čarovnica
Cica Mica, Sapramiška,
Volk in 7 kozličkov,
Trnuljčica. To so pravljice, skozi katere se
bodo sprehodili. Vsaka

pravljica je obogatena s posebej za to prirejenimi pesmicami, svetlobnimi učinki, številnimi
lučkami, baklami, ob koncu pa otroke razveselimo še z ognjemetom. Zabava odraslih pa je
prepuščena atu Škratu in mami Škratovki.
Za nemoten potek prireditev skrbi petintrideset prostovoljcev, ki si že od avgusta prizadevamo, da bi kratkohlačnikom pričarali kar najbolj
nepozaben spomin na njihovo otroštvo.
P. D.

Novoletni turnir v badmintonu
Badminton sekcija ŠD Poljane 11. januarja organizira novoletni turnir v
badmintonu. Prijave parov na tekmovanje, ki bo v OŠ Poljane, so možne na
dan tekmovanja. Prireditev se bo začela ob 16. uri. Za dodatne informacije
pokličite Andreja Koširja na telefonsko številko 041/723-086 ali mu pišite
po e-pošti andi.kosir@gmail.com.
L. R.

Veseli december pod jelko
TD Gorenja vabi na druženje pod božično-novoletno jeklo, ki so jo
postavili na Trgu Ivana Regna, prispeval pa jo je Ivan Šubic iz Žirovskega
Vrha. Kot obljubljajo, bo pod jelko vse dni decembra živahno in zabavno.
21. decembra bodo otroci OŠ Ivana Tavčarja prodajali novoletne voščilnice,
ki jih bodo izdelali sami. Otroci in člani TD Gorenja vas vabijo vse občane,
da se jim pridružijo ter ogledajo ročno izdelane voščilnice.
Željni silvestrovanja na prostem so povabljeni, da novo leto pričakajo na
trgu pod jelko. TD Gorenja vas bo namreč poskrbelo za zanimiv prehod v
novo leto, prav tako tudi za hrano in pijačo.
L. R.
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Urejanje vrta

Tudi na majhnem koščku zemlje se da ustvariti veliko

Foto: Tina Dolenc

Minka Likar iz Hotavelj je na natečaju za spodbujanje lokalne pridelave hrane
Hrana za zdravje in delovna mesta, ki ga v okviru projekta Požen’ Evropo vodi
evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič, v kategoriji vrtov osvojila prvo mesto.
Kot pravi, s tem želi pokazati predvsem to, da se tudi na malem in na prvi pogled
neuporabnem kosu zemlje lahko pridela zadosti zelenjave in zelišč.

Minka Likar na svojem nagrajenem vrtu
Pod hišo na strmem pobočju je pred dobrima
dvema letoma kupila 500 m2 zaraščenega gozda, ki ga
je postopoma čistila in spreminjala v vrt. Takoj ko je
nastala nova gredica, je posejala katero izmed mnogih
kultur. Letos poleti je tako na tem kosu zemlje, ki ga
je zaradi strmine uredila v terase, raslo že 20 sadnih
dreves, več vrst jagodičevja, trta, zelenjava, zelišča za
čaje, začimbe, dišavnice, šest vrst žit, ki jih uporablja
za izdelavo okrasnih šopkov, in tudi hmelj.
Kot izziv se je letos spomladi prijavila na
natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta.
Komisija, ki jo je obiskala sredi poletja, je
ocenjevala vključenost avtohtonih in domačih
sort, način pridelovanja, uporabo lastnih semen.

Dodatne točke je prineslo urejanje zasejalnih
površin, poti dostopa, kompostiranje, kombiniranje rastlin, kreativnost in inovativnost
pri urejanju vrta. Poleg tega pa naj bi vsak
prijavitelj priložil tudi več receptov, kako se
pridelane kulture lahko uporabi v kulinariki.
Na razpis je za vse tri kategorije (vrtci, šole in
zavodi; kmetije; vrtovi) prispelo več kot 190 prijav,
med katerimi je v kategoriji vrtov prvo nagrado
osvojil prav njen, na kar je seveda ponosna. »Seveda
sem bila zelo presenečena. Spoznanje, da je iz
tega koščka, prej zaraščene zemlje, mogoče ustvariti nekaj koristnega, mi daje veliko zadoščenje.
Potrebne je bilo precej vztrajnosti in ljubezni do
zemlje, saj sem na vrtu preživela vsako prosto uro,
zato pa je zadovoljstvo ob pobiranju pridelka toliko
večje. V vrtu imam tudi svoj kotiček za počitek, kjer
lahko v miru uživam ob pogledu na vrt in okoliško
pokrajino,« je v pogovoru dejala Minka Likar, ki vrt
z veseljem razkaže komur koli, ki bi si tega želel.
Pri urejanju vrta je uporabila že uporabljene
materiale, kot so ograje, leseni tramovi za oblikovanje teras, stare deske, opeko, kamne ipd.,
s čimer si ni nakopala dodatnih stroškov. »Da si
zadovoljen, ni treba veliko rodovitne zemlje in
finančnih sredstev. Zadostujejo že osnovno orodje,

Natečaj Hrana za zdravje in delovna mesta je nastal
kot nadaljevanje strokovnega projekta, ki ga je
na pobudo evroposlanke Zofije Mazej Kukovič in
njene ekipe Požen’ Evropo naredil ERICO, Inštitut
za ekološke raziskave iz Velenja. Cilj projekta
Zdravo okolje za zdrave ljudi je bilo osveščanje o
pomembnosti večje neodvisnosti od uvožene hrane,
ohranjanje genske raznovrstnosti z ohranjanjem
avtohtonih sort rastlin, več delovnih mest, izboljšanje
kakovosti življenja ljudi in zdravja prebivalcev
Slovenije. S projektom so želeli povečati pridelavo
zdrave hrane v zdravem okolju, spodbuditi ljubezen
do zemlje in lokalno pridelane hrane, z zgledi povečati
ozaveščenost o zdravem načinu življenja, širiti dobre
prakse samozaposlitve in podjetništva na področju
hrane, spodbuditi inovacije, medgeneracijski prenos
znanj ter prenos znanj iz inštitutov v prakso.

dovolj časa, ljubezen do narave, volja do dela,
nekaj semen in lahko tako rekoč iz nič ustvarimo
vrt, na katerem pridelamo dovolj zelenjave in
zelišč za svoje potrebe. To je dokaj koristna in
sproščujoča samozaposlitev,« je dejala, da bi k
pozitivnemu razmišljanju spodbudila tudi druge.
Še posebej v tem prazničnem času je treba po
njenih besedah ljudem pokazati, kaj se zmore, če
je le volja. Minka Likar tako pridelke s svojega
vrta suši in pripravlja razne tinkture, kreme,
čaje, dišeče blazinice in suho sadje, kar tudi rada
podari. Znanje za njihovo pripravo in gojenje
rastlin je nabirala tudi na raznih predavanjih,
ki so potekala v občini Gorenja vas - Poljane in
širše, tudi v okviru Razvojne agencije Sora.
Tina Dolenc

Ženske za ženske

Kam decembra in januarja?

• 21. december od 16. do 22. ure: Božični LUFt, na Mestnem trgu
v Škofji Loki.
• 21. december ob 19. uri: Praznični koncert Moške vokalne skupine
Pozdrav v avli OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Gostujoči pevski skupini Štedientje in MePZ Bistrica ob Sotli. Organizira MVS Pozdrav.
• 21. december: 11. pohod na Brda ob polni luni. Nezahtevna pot.
Prijave niso potrebne. Dodatne informacije pri Janku Oblaku ali na www.
pdgorenjavas.com. Organizira PD Gorenja vas.
• 26. december od 13. ure dalje: Silvestrovanje z živo glasbo v
kulturni dvorani na Sovodnju. Prijave poverjenikom do 20. decembra.
Organizira upravni odbor DU Sovodenj.
• 26. december: Štefanov tek in štefanovanje pred zadružnim domom
na Hotavljah. Organizira ŠDMH.
• 31. december: Silvestrovanje pod božično-novoletno jelko na trgu
Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira TD Gorenja vas.
• 2. januar od 16. do 17. ure: Meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD) v Gorenji vasi. Organizira KORK.
• 4. januar: 16. tradicionalni novoletni pohod na Bevkov vrh. Prijave
niso potrebne. Dodatne informacije pri Viktorju Kržišniku na telefonski
številki 041/650-938. Organizira PD Sovodenj.
• 4. januar: Jubilejni 20. občni zbor ŠDMH. Organizira ŠDMH.
• 5. januar: 15. zimski pohod na Blegoš. Dodatne in informacije in prijave pri
Dragu Trčku na telefonski številki 031/364-859. Organizira PD Gorenja vas.
• 8. januar ob17. uri: Občni zbor za mladino PGD Poljane v prostorih PGD Gorenja vas. Organizira PGD Poljane.
• 25. januar ob 11.30: Smučanje po starem, tekmovanje na Grajskem
hribu v Škofji Loki. Predtem prijave, zbor udeležencev z zajtrkom in
parada nastopajočih.

Blegaške sinice pripravile
muzikal v Poljanah
Ženski pevski zbor Blegaške sinice je pod vodstvom Štefke Eržen v
Poljanah uprizoril muzikal Ženske za ženske. Zgodbe, ki so jih želele
deliti s poslušalci, so prelile v pesmi in nastal je zanimiv muzikal, v
katerega so vložile ogromno sebe, svoje energije in dobre volje.
Pevski zbor Blegaške sinice deluje od leta 2007; najprej ga je vodila
Jasna Camlek, nato Cilka Fern, od leta 2011 pa Štefka Eržen. Zbor trenutno šteje 16 žensk, zbranih iz vasi pod Blegošem. Druži jih veselje do
petja, rade se skupaj poveselijo, kar pokažejo na svojih nastopih, med
katerimi je tudi pravkar predstavljeni muzikal Ženske za ženske.
V njem so želele gledalcem spregovoriti o ženskem zakulisju, o
notranjih bojih, sprejemanju odločitev, življenju, razpetem med družino,
kmetijo, otroci. O tem, da ob vsakdanjem delu prehitro pozabijo nase,
o svojih skritih željah in upih. Svoje skrbi, razmišljanja in odnos do
življenja so popestrile s pesmijo in plesom, melodijami znanih napevov
in filmske glasbe. Premagale so tremo, se vživele v svoje vloge in razveselile številne gledalce v polni poljanski dvorani.
Predstavo so pripravili Štefka Eržen in 17 nastopajočih s tehnično
pomočjo Gorazda Eržena. Po dvakrat na teden so se več mesecev zbirale
na vajah s Štefko, ki je takoj ocenila njihove sposobnosti in značaje ter jim
brez pomisleka razdelila vloge, ki so jih sprejele za svoje. Kot pravijo, jih je
s svojo energijo navdušila in motivirala, ko se je kljub zahtevni službi vozila
po sovodenjskih ovinkih v Poljane na vaje. Njena neusahljiva energija
jim je dala voljo, jih spodbudila in utrdila njihovo samozavest, ki smo jo
občudovali na predstavi, v kateri marsikdo v dvorani ne bi upal nastopiti.
Sinice načrtujejo še več ponovitev, prva predstava bo na Sovodnju, kje
bodo še nastopile, pa si lahko preberete v lokalnih medijih.
Prireditev so podprli Radio Sora, Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja
Loka, Radio Ognjišče in Gorenjski glas.
Tadeja Šubic
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Kulturni večer na Žirovskem Vrhu

Že drugič so gostili Janeza Medveška
Foto: Lucija Kavčič

Na kmetiji pri Bukovcu so v večnamenskem prostoru priredili kulturni večer z Janezom
Medveškom, slikarjem, fotografom, pesnikom, predvsem pa velikim ljubiteljem skritih
lepot Slovenije. Tokrat je Medvešek na povabilo Alojza Kreka, gospodarja domačije,
in v soorganizaciji Turističnega društva Žirovski vrh, v kraj prišel že drugič.

Ob prvem obisku je navdušen nad pokrajino med Smrečjem in Gorenjo vasjo sklenil
narediti fotozgodbo, posvečeno tem krajem.
Obiskovalci kulturnega večera so si ogledali
projekcijo fotografij, posnetih z izrednim
občutkom za detajle. Kot je dejal Medvešek,

Šolarji in njihovi stari starši
so ustvarjali
Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja
vas smo organizirali vesele urice, na katere
smo povabili učence prve triade in njihove
stare starše.
16 devetošolcev v programu MEPI (mednarodno priznanje za mlade) je v sodelovanju z
mentorji organiziralo delavnice, in sicer izdelovanje darilnih škatlic iz lepenke, okraševanje
že narejenih škatel, peko piškotov in kokosovih
kroglic ter igre v telovadnici.
Na začetku so na kratko predstavili program
MEPI in namen veselih uric. Udeleženci so se
nato razdelili po delavnicah glede na interes;
lahko so obiskali vse, lahko eno. Pri delavnicah
so jim pomagali in jih usmerjali mladi. Tako
učenci kot njihovi stari starši so bili za delo
zelo motivirani. Ob sodelovanju starejših in
mladih so nastali čudoviti izdelki. Že ob delu so
kovali načrte, kaj bodo v svoje unikatne škatle
pospravili in koga bodo obdarili. Ob dišečih
medenjakih in kroglicah, ki so nastajali pod
njihovimi spretnimi prsti, so se jim svetile oči.
Tudi v telovadnici se je širilo veselje. Pomerili
so se v podiranju kegljev, spretnostih z žogo,
gibčnosti, igranju hokeja in drugih igrah.
Da domov niso odšli le dobre volje, ampak tudi siti, so se posladkali z najboljšimi
palačinkami v Poljanski dolini. Izkupiček od
prodaje piškotov in palačink je namenjen
šolskemu skladu.
Alenka Jesenko

z ženo potujeta po vsej Sloveniji in iščeta širši
javnosti manj znane kotičke in drobne zanimivosti, velikokrat se zgodi, da ju na to opozorijo
prijazni domačini, s katerimi se srečujeta. Na
ta način sta navezala že veliko stikov, vabijo ju
na različne konce, kjer naredita fotografije in iz

njih fotozgodbe. Te Janez potem predstavlja,
običajno v kraju, kjer so bile posnete. Fotografijam doda zanimive misli, ki se mu porajajo ob
posameznih motivih. Zraven prebere še kako
pesem iz svojih pesniških zbirk – doslej jih je
izdal že kar nekaj.
Zanimiva je njegova življenjska pot, saj je
sprva delal kot slikopleskar, nato pa je v sebi
začutil interes za slikanje in umetniško ustvarjanje,
zato se je začel preživljati kot slikar. Ima obsežen
opus, blizu pa so mu predvsem krajinski motivi.
Njegove slike in fotografije so bile uporabljene
za izdelavo različnih koledarjev, voščilnic in ilustracij, saj je po njih veliko povpraševanja.
Kulturni večer so popestrili mladi domači
glasbeniki: Laura Peternel na violini, Klara
Peternel na citrah, Jakob Čelik na klaviaturah
ter Natalija Krek na kitari. Ob koncu prireditve
je sledilo druženje ob ocvirkovci, ki so jo spekli
pri Bukovcu.
Konec novembra pa so članice TD Žirovski
vrh Helena Oblak, Lucija Kavčič in Tanja
Buh pri Buhovih, po domače pri Grobežu v
Žirovskem Vrhu Svetega Urbana, organizirale
izdelavo adventnih venčkov za otroke. Čas jim
je ob skupnem druženju in ustvarjanju hitro
mineval, vsak izmed udeležencev pa je domače
razveselil s svojim unikatnim izdelkom.
Jure Ferlan

Strankarski kotiček – SDS

Izlet v Savinjsko dolino
Člani in simpatizerji Slovenske demokratske
stranke smo se odpravili na izlet v Savinjsko dolino. Za prvo postojanko smo izbrali
množično grobišče Huda jama, nato nas je
vodička peljala po okolici Laškega do muzeja
Laško, kjer smo si ogledali razstavo o pivovarstvu v Laškem skozi čas, nato pa še do
pivovarne, kjer smo na koncu degustirali piva.
Pot smo nadaljevali do gradu Komenda, kjer sta

nas sprejela Jože Kužnik, župan občine Polzela,
ter Ljubo Žnidar, poslanec v Državnem zboru,
ki je tudi najbolj zaslužen za to, da je grad iz
razvaline postal večnamenski objekt. Po prijetnem druženju smo si ogledali muzej traktorjev,
ki ga je ustvaril občan Polzele, za zaključek pa
smo po skupinskem fotografiranju povečerjali
v planinski koči na gori Oljki.
OO SDS Gorenja vas - Poljane

Strankarski kotiček – NSi

Na kongresu potrdili novo ime
Na Vranskem je pod geslom »Krščanski
demokrati. Odgovor za prihodnost.« potekal 7.
kongres Nove Slovenije – krščanskih demokratov, ki se ga je udeležilo več kot 400 delegatov
in gostov iz vse Slovenije. Stranka je na kongresu soglasno spremenila svoje ime v Nova
Slovenija – krščanski demokrati.
Krščanska demokracija se tako po več kot 13
letih tudi formalno vrača v slovenski politični
prostor. S spremembo imena NSi še bolj jasno
sporoča, da ima krščanska demokracija v Sloveniji in predvsem v Evropi zelo pomembno
vlogo.
Predsednica stranke Ljudmila Novak je na
kongresu poudarila, da krščanski demokrati
stavimo na delo, poštenost in odgovornost, na

temeljne etične in krščanske vrednote, ki jih ne
more nadomestiti tisoč zakonov in predpisov.
Na kongresu smo bili tudi trije delegati iz
naše občine. Vzdušje na kongresu je bilo zelo
optimistično, zato upamo, da bo ta optimizem
zavel tudi po naši dolini.
Leto 2013 se poslavlja in ob prihajajočih
praznikih je prav, da si poleg običajnih voščil
zaželimo tudi več občutka za težave sočloveka,
pripravljenosti za skupno dobro in novih
delovnih mest, ki bodo zagotavljala človeku
dostojno življenje. Tako bo več dobre volje in
optimizma.
Blagoslovljene božične praznike in srečno
v novem letu 2014!
OO NSi – krščanski demokrati
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Ljoba Jenče v Kulturnem centru slikarjev Šubic

Vračamo se ljudskemu izročilu

V Kulturnem centru slikarjev Šubic je čarobno vzdušje prastarih energij pričarala
pevka in pripovedovalka Ljoba Jenče. S svojimi interpretacijami ljudskih pripo
vedk in pesmi je ob spremljavi Nine Volk na opreklju navdušila obiskovalce.
Ljoba Jenče je pevka, pravljičarka in zbirateljica. Ljudskih pesmi se je učila predvsem
s poslušanjem ljudskih pevk in pevcev v
živo. Je svobodna umetnica, ki živi in dela ob
presihajočem Cerkniškem jezeru. Pravi, da ji
srečanja z ljudsko duhovno kulturo pomenijo
neizčrpen vir spoznavanja in razumevanja
življenja Slovencev in tudi dežele, kjer živimo.
Je avtorica številnih radijskih prispevkov in
oddaj, zgoščenk ter avdio in video kaset. Naj
omenimo, da je v SNG Drama leta 2000 za
uprizoritev transkripcije Škofjeloških pasijonov
izbrala in tudi zapela ljudske pesmi. Kot pevka
je nastopila tudi v TV-serijah Kako živijo slo
venski gradovi.
Intimno vzdušje je dopolnila Nina Volk na
slovenskem srednjeveškem ljudskem glasbilu
opreklju. To glasbilo imenujejo tudi male cimbale in je predhodnik današnjega klavirja, up-

odobljeno pa je tudi na srednjeveških freskah.
Pripovedke, miti in pesmi, ki jih je interpretirala Ljoba, so del naše nesnovne kulturne
dediščine in ljudskega izročila, ki se ohranja
tudi zaradi nje. »Še do nedavnega je bilo pri
nas ljudsko blago manj vredno. Danes se k
njemu vračamo. Poslušati, prebirati mitologijo
spomina, sistem mišljenja in vrednot, kako svet
stoji …« pravi Ljoba. Take so pesmi o stvarjenju
sveta, vilah, zdravilnih rožah in drevesih, kot je
hrast. In dodaja, da je to potovanje po notranjem
spominu slovenskega naroda.
Med pesmimi, ki jih je interpretirala, so
Oča dewite nove kolese, Stani mi Ančica, Neža
hodla proso plet, Lepa Vida s kačo, Tomaž in
smrt, Ura je devet odbila in druge.
Koncertu je sledil pogovor z glasbenicama.
Obiskovalci so ju zasuli z vprašanji o njunem
delu, odkrivanju in zapisovanju pripovedk in

pesmi, o tem, kaj nam lahko sporočajo. Vsak je
našel svojo najljubšo. Ste vedeli, da so včasih
nastavljali brinove vejice na vrata hlevov, da
so zamotile radovedne čarovnice, ki iglic do
jutra nikakor niso mogle prešteti? Še preden
so uspele iz hleva kaj ukrasti, jih je že pregnalo
sonce. Ta je samo ena od njih. Med njimi so
bile vesele, žalostne, pogosto celo s tragičnim
koncem, vsaka posebej pa je odkrila košček
duše slovenskega naroda.
Ljuba Jenče pravi: »Ko pomislimo na
ljudsko izročilo, si mogoče predstavljamo
šege in navade, pesmi in glasbila, mogoče tudi
pravljice, stavbno dediščino. Čas preprostosti
in skromnosti, a obilnega notranjega doživetja.
Zakaj se k njemu vračamo v sodobnem času, ki
nam obljublja, da si lahko raj na Zemlji preprosto kupimo in ni potrebno zanj storiti kaj dosti,
kot zgolj imeti denar? Kot bi se človek vračal
k besedi in človeškemu glasu po nekaj tistega,
česar ne more dati nihče drug kot le človek v
skupnem druženju.«
Tadeja Šubic

Medgeneracijsko učenje na Sovodnju

Sejem bil je živ

jenem medgeneracijskem učenju, zato so novembra izvedle v okviru Centra medgeneracijskega učenja Gorenjske več delavnic na to temo. Ena od jih je potekala
tudi na Sovodnju, organizirala pa jo je Ljudska univerza Škofja Loka. Udeleženci
so izrazili veliko pohvalo in potrebo po takem druženju in delavnicah.

V petek tik pred začetkom prazničnega
decembra smo učenci in učitelji poljanske in javorske šole ter vzgojiteljice
Vrtca Agata v šolski telovadnici pripravili tradicionalni dobrodelni sejem
pod geslom Sejem bil je živ.

Starejši si želijo več izobraževalnega druženja Prodali so vse,
Ljudske univerze so prepoznale veliko potrebo po organiziranem in ciljno usmer- kar je bilo na stojnicah

Ljudske univerze želijo z organiziranimi
učnimi aktivnostmi učinkovito povezati vse
generacije in pozitivno vplivati na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov
drugih generacij. Ljudska univerza Škofja Loka
je delavnico organizirala na Sovodnju, da bi jo s
tem približala ciljni skupini, to je članom Društva
upokojencev Sovodenj. Na delavnici so iskali
odgovore na vprašanja, kakšna je vloga starih
staršev, kako vnukom dajemo občutek varnosti in
ljubljenosti, kaj starim staršem pomenijo vnuki.
Na začetku je vodja delavnice Andreja Arnolj
povedala, kakšne odgovore ponuja stroka, njena
teoretična izhodišča pa so udeleženci, vsi že
večkratni dedki in babice, dopolnili s svojimi
bogatimi izkušnjami.
Zelo zanimiva ter pestra razprava se je
sprožila ob praktični vaji reševanja konfliktih
situacij med starimi starši, njihovimi otroki in
vnuki. Predlagani načini reševanja konfliktov
so bili tako raznoliki, kot so raznolike tudi
življenjske poti udeležencev. Da je potreba po
takem druženju velika, so povedali tudi zadovoljni udeleženci.
Zinka Slabe: »Pripadam generaciji, ki ni
imela nobenih možnosti, da bi se izobraževala
na področjih, na katerih se mladi lahko
izobražujejo danes. Če pa temu dodam še
dejstvo, da smo odraščali na podeželju, so bila
naša vedenja še toliko manjša. Vzgajani smo bili
namreč za delo in družino, zato niti pomislili
nismo, da je življenje lahko tudi drugačno. Če
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bi nam vsaj del tega, kar vemo danes, povedali
pred 30 leti, sem prepričana, da bi živeli lažje
in bi se tudi s problemi soočali na manj boleč
način. Sem pa vesela, da sem na srečanju izvedela veliko novega, čeprav sem mislila, da
že vse vem – zlasti o vzgoji otrok in vnukov.
Svoja mnenja in izkušnje izmenjujemo in se
tako učimo drug od drugega. Da bi bilo le takih
srečanj na Sovodnju še veliko!«
Jože Dolinar: »Vse, o čemer smo se pogovarjali, sem že doživel. Imam kar 16 vnukov ter
sedem pravnukov. Z devetletnim vnukom se
veliko druživa, skupaj opravljava različna dela
in si medsebojno pomagava. To pa je najlepše
medgeneracijsko druženje, saj se nenehno učiva
drug od drugega. Taka srečanja ne koristijo samo
udeležencem, ampak posredno celi družini.«
Marija Eržen: »Človek se še vedno lahko
veliko nauči, pri čemer leta niso ovira – tudi
če si star že 80 let. Škoda, da takih priložnosti
za podobna druženja ni bilo pred 20 leti. Prav
zato želim še več takih druženj.«
V prijetnem in sproščenem vzdušju in ob
skupni aktivnosti so se generacije povezale pri
izmenjavi izkušenj ter znanja. Dobre izkušnje
pilotne izvedbe pa so dobra popotnica za
načrtovano širitev dejavnosti Centra medgene
racijskega učenja Gorenjske v letu 2014 in
upanje za nadaljevanje začetnih aktivnosti, ki
so se pokazale kot zelo dobrodošle, je povedala
Tanja Avman.
Tadeja Šubic

In res je bil še kako živ! Letos smo ga namreč
zastavili malo drugače, še bolj v sejemskem
vzdušju, med katerega so se pomešale pesmi
naših zborov, misli o dobrih delih, harmonika.
S stojnic so vabili izdelki: novoletni okraski in
voščilnice, uporabni predmeti, piškoti, marmelada in še in še. Pri treh omizjih so učiteljice in
učenci prikazovali, kako so posamezni izdelki
nastajali. Pravi hit je bil tudi srečelov. Vsaka
srečka je zadela in prej kot v eni uri jih je zmanjkalo. Uživali smo vsi – odrasli in otroci.
Telovadnica je kar pokala od energije,
občudovanja, klepetanja, lovljenja. Prodali so
se praktično vsi izdelki, ki so jih ustvarjali naši
učenci, tako da smo z izkupičkom, namenjenim
šolskemu skladu, zelo zadovoljni.
Hvala vsem obiskovalcem, ki ste prišli in
prispevali kakšen evro za dober namen!
Bernarda Pintar

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Spretni rokodelci v prednovoletnih delavnicah

Foto: Milka Burnik

Kolikor bliže je sredina šolskega leta, toliko več aktivnosti v posameznem razredu, začrtanih z letnim delovnim načrtom šole, je opravljenih.

Učenci v Šolskem muzeju Ljubljana
Dnevi dejavnosti pokrivajo številna področja
življenja, na katerih učenci pridobivajo nova
znanja, spoznanja in spretnosti. Z obiski krajev,
kot so bližnja Kobarid (muzej 1. svetovne vojne)
in Idrija (Antonijev rov, kamšt, Divje jezero) in
bolj oddaljenih v drugih pokrajinah so nadgradili
svoje védenje o zgodovinskih, kulturnih in
naravnih znamenitostih Slovenije. Vsak kraj ali
ustanova pusti pri učencih veliko lepih spominov. Tako se je godilo tudi v prirodoslovnem,
železniškem in šolskem muzeju v Ljubljani.
Doživeti učno uro izpred sto let, predvsem pa
spoštovati red, disciplino in obnašanje v šolski

klopi, je bil marsikomu poseben izziv.
Mlajšim je likovna in kiparska obzorja
odstirala Galerija Krvina Gorenja vas. Polni
likovnih in glasbenih spominov so se četrtošolci
vrnili iz Sorice. Srečanja z domačimi živalmi
v hlevu kmetije in star prikaz mlačve snopov
s cepci je bil zanimiv za vse, tudi tiste otroke,
ki imajo doma kmetijo. Dotikanje živali marsikomu vzbuja strah, a če se otrok tako odloči,
lahko poboža telička, konja, kačo ali slednji
celo dovoli, da se mu zvija okoli vratu, kar
učenci ponavadi doživijo v živalskem vrtu v
Ljubljani.

S pohodi na Porezen, Grmado, Ratitovec
in bližnje hribe ter griče so učenci spoznavali
gorsko-planinski svet, zakonitosti gibanja
človeka v njem, pa tudi preizkušali vzdržljivost
svojega telesa.
S terenskim delom v bližnji okolici so starejši
učenci odkrivali tudi tujerodne rastline, ki jih je
vse več ob rekah, cestah in poteh, ter spoznavali
negativen vpliv na avtohtono rastje. Naravoslovni dan so znali popestriti tudi z mikroskopiranjem. Tretješolci so bolj podrobno spoznali pošto,
njene naloge in pomen v kraju. Športno aktivni
so bili učenci na krosu, maratonu in v različnih
športnih igrah. Znanje z več različnih učnih
področij so merili na šolskih tekmovanjih.
Še posebej so spretnosti in ideje dokazovali na
tehniških dnevih, ko so v prednovoletnih delavnicah nastajale unikatne voščilnice, darilne vrečke,
ogrlice, svečniki iz gline, leseni snežaki, smrečice,
piškoti in škatlice zanje, kreme, ptičje hišice,
dekoracije za učilnice in druge prostore šole. Pisali
so voščila, pripravljali spletno stran, fotografirali
učence med delom, pomagali hišniku pri barvanju
ograje in stebrov na teniškem igrišču.
Nastalo je veliko lepih izdelkov in vsi so
bili zadovoljni, ker so delali za isti cilj in se
tudi marsičesa naučili. Izkupiček od prodaje
izdelkov na šolskem bazarju je znatno obogatil
šolski sklad. Denar bo uporabljen za pomoč pri
financiranju šole v naravi, šolske prehrane itd.
za učence iz socialno šibkejših družin.
Tudi učenci v Lučinah in na Sovodnju so ustvar
jali voščilnice, okraske za na novoletno smreko,
namizne aranžmaje in okrašene steklene kozarce.
Milka Burnik

Iz OŠ Poljane

Po sledeh knjig, po Plečnikovih
poteh in Prešernovih stopinjah
November je bil za učence tretjega triletja predvsem kulturno obarvan, saj si je
vsak razred posebej privoščil kulturni dan izven šole. Sedmošolci so spoznavali
knjige, staro škofjeloško mestno jedro in še kaj, učenci osmih razredov so se
posvetili arhitekturi, devetošolci pa življenju pesnika Franceta Prešerna.
Sedmošolci so se v okviru projekta Rastem
s knjigo spoznali s škofjeloško Knjižnico Ivana
Tavčarja. Seznanili so se z delovanjem sistema
splošnih knjižnic, s sistemom Cobiss, sami so
lahko poiskali knjige. Na koncu je vsak učenec
prejel knjigo Kot v filmu.
Ogledu knjižnice je sledil obisk srednjeveškega
mestnega jedra, na poti v Poljane pa so se ustavili
še na Visokem.
Osmošolci so si ogledali Ljubljano z drugačne
perspektive, kot so je vajeni. V širšem središču
mesta so sledili ustvarjanju našega vélikega
arhitekta Jožeta Plečnika. Sprehajali so se po
Kongresnem trgu, izvedeli so, kako so nastali
Tromostovje, arkade osrednje mestne tržnice,
zapornice na Ljubljanici, stavba Narodne in
univerzitetne knjižnice, osrednje sprehajališče v

Tivoliju, Čevljarski most in mestno pokopališče
Žale. S premišljenimi posegi, mostovi, uličnimi
in parkovnimi potezami je Plečnik Ljubljano
spremenil v pravo slovensko prestolnico.
Silvo Bohinc je povedal: »Ljubljana je zelo
zanimiva. Največji vtis je name naredila Narodna
in univerzitetna knjižnica, ker je narejena iz kamna,
opeke in betona. Križanke so lepo gledališče s tribunami, mogočno je tudi Tromostovje. Tam je bil
včasih le lesen most, ki so ga kasneje nadomestili s
kamnitim, Plečnik pa je dodal še dva mosta za pešce.
Všeč mi je bilo, ker sem si Ljubljano lahko podrobno
ogledal in izvedel marsikaj o njeni zgodovini.«
Učenci 9. razredov so odšli po stopinjah našega
največjega pesnika, dr. Franceta Prešerna.
Ogledali so si Ljubljano, Kranj in Vrbo,
tri najpomembnejše kraje, ki so zaznamovali

Prešerna oz. jih je zaznamoval on. Tudi učencev
so se Prešernovi kraji in življenje dotaknili.
»Močan vtis je v meni pustil Prešernov gaj,
v katerem je Prešeren pokopan in je postal park.
Najbolj pa si bom zapomnila Prešernovo rojstno
hišo v Vrbi, v kateri sem se počutila prijetno
in domače. Podobno sem se počutila pri stari
mami, ki je tudi imela vse te stare predmete.
Ob mentrgi v hiši sem se spomnila na praznike,
ko moja mami še mesi kruh v njej in ga potem
spečemo v peči. Zanimivo se mi je zdelo tudi,
ko sem videla, kako majhne postelje so imeli v
tistih časih,« je povedala Klara Kos.
Bernarda Pintar

19

SD Gorenja vas

Gostili turnir druge državne lige

Foto: Krištof Kučić

Strelsko društvo Gorenja vas že tradicionalno organizira dve veliki strelski tekmovanji, ki v Gorenjo vas privabita veliko tekmovalcev in navijačev. 20. Ržkov memorial
in odprti pokal Gorenjske, ki šteje tudi za turnir druge državne lige, je zaznamovala
številčna udeležba, pokal občine GVP pa je postregel z izvrstnimi rezultati.

Z leve: Živa Dvoršak, Željko Moičević in Nina Juvan

Po besedah predsednika društva Aleša
Koširja so nekateri izmed doseženih rezultatov
primerljivi z rezultati v svetovnem merilu. Na
sobotnem tekmovanju so se tekmovalci pomerili
v streljanju s puško in pištolo. V kategoriji puška
člani so prva tri mesta zasedli Željko Moičević
(Grosuplje), Matic Barič (Grosuplje) in Gašper
Bernot (Triglav). Ekipno je zmagala ekipa iz
Grosuplja. Med mladinci so največkrat v sredino
zadeli tarče Anže Presterel (Triglav), Klavdija
Jerovšek (Grosuplje) in Lia Lazar (Portorož).
Ekipno je slavila ekipa Triglav Javornik. Med
pištolarji so v kategoriji člani zmagali Emerik
Hodžić (Kovinar Ormož), Rok Ivanc (Grosuplje)
in Petra Dobravec (Železniki). Ekipno so največ
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točk zbrali pištolarji iz Železnikov. Blaž Škrabec
(Škofja Loka), Jagoda Tkalec (Dušan Poženel
Rečica) in Janez Červek (Grosuplje) so bili
najboljši med mladinci, ekipno je zmagala ekipa
iz Grosuplja. Najboljšo uvrstitev med domačimi
strelci je v kategoriji člani pištola osvojil Uroš
Poljanec, ki je tekmovanje končal na 8. mestu.

Med udeleženci tudi olimpijka
in državni reprezentant

Nedeljski pokal Občine Gorenja vas - Poljane
je v kategoriji člani puška bil uspešen za Živo
Dvoršak (Olimpija), Željko Moičević (Grosuplje) in Nino Juvan (Olimpija). Med ekipami je
slavila ekipa Grosuplje. Prva tri mesta med člani
pištola so osvojili Kevin Venta (Kovinar Ormož),
Boštjan Simonič (Jože Korenčič) in Petra Dobravec (Železniki), med ekipami je slavila ekipa
Kovinar Ormož. Pištolar Martin Benedičič je na
pokalu občine osvojil 14. mesto.
Na obeh tekmovanjih je sodelovalo okrog
200 tekmovalcev, med njimi tudi tekmovalci
iz domačega strelskega društva. »Rezultati so
z leta v leto boljši. Nedeljsko tekmovanje že
praviloma beleži boljše rezultate, saj je kakovost tekmovalcev na izjemno visokem nivoju.

Tu velja izpostaviti udeležbo olimpijke Žive
Dvoršak in državnega reprezentanta Željka
Moičevića,« je pojasnil Košir.
SD Gorenja vas do koca sezone čakajo še
tekmovanje v državni članski ligi, mladinska
liga, regijsko prvenstvo in državno prvenstvo.
Med drugim načrtujejo tudi nastop na med
narodnem tekmovanju na Slovaškem.
Društvo se zahvaljuje sponzorjem: Občini
Gorenja vas - Poljane, Ars 2000 Galeriji Krvina
in Fiby baru Alenka Ferlan, s. p., za finančno
pomoč pri izvedbi obeh tekmovanj.
Lidija Razložnik

Foto meseca
Na kmetijskem
sejmu v Komendi
je Katja imela
priložnost jahati
ponija, je podpisala poslano fotografijo Katarina
Pečar. Če imate
zanimivo sliko
tudi vi, jo pošljite
na naslov: podblegaske.novice@
gmail.com.
M. B.

