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Iz županovega 
dnevnika

PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo Občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska 
pošta: podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Milka Bizovičar. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Burnik, Tadeja Šubic in Lidija 
Razložnik. Oglasno trženje: Karla Kokelj (podblegaske@gmail.com). Lektorici: Ana 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.  
Foto na naslovnici: Tina Čadež Dolenc.

• 4. maj: Odprtje kole-
sarske sezone na kolesar-
skem krogu GvP. Kolesarili 
smo po prvi etapi in si nabi-
rali prve žige na kolesarsko 
majico, letošnjo nagrado za 
prekolesarjen celotni krog.

• 12. maj: Na kosilu s 
starejšimi občani v Gorenji vasi v organizaciji 
KORK.

• 15. maj: Obisk Pavla Hevke, direktorja 
vzdrževanja državnih cest v naši občini in ogled 
nekaterih odsekov cest zaradi postavitve ograj, 
preplastitve, možnosti postavitve pločnika, 
obnove opornega zidu.

• 18. maj: V vlogi matičarja na prvi poroki 
na Visokem.

• 23. maj: Na tematski delavnici Kako 
trajnosten je turizem v Alpah? Eden izmed 
zaključkov je bil, da še vedno ponujamo premalo 
neposrednega stika z naravo.

• 23. maj: Na podelitvi nagrad v projektu 
Mladi raziskovalci Poljanske doline v OŠ Gore-
nja vas.

• 25. maj: Gost ob razvitju novega prapora 
Lovske družine Poljane.

• 25. maj: Med podeljevalci medalj najboljšim 
na Visoškem teku.

• 29. maj: Gasilska vaja občinskega gasil-
skega poveljstva.

• 30. maj: Na občnem zboru Smučarskega 
kluba Poljane.

• 31. maj: Na občnem zboru Športnega 
društva Poljane.

• 1. junij: Na odprtju podjetniške tržnice v 
Škofji loki, kjer je bilo močno zastopstvo iz 
naše občine.

• 7. junij: Na prestavitvi nove vizije Centra 
slepih in slabovidnih Škofja Loka (CSS). V 
naslednjih letih bomo tudi v naši občini v prvem 
koraku več pozornosti namenili oskrbi na domu, 
naslednji korak pa je dnevno varstvo. To bo 
usklajeno s CSS, ki ga bo tudi upravljalo.

• 7. junij: Na valeti devetošolcev v Poljanah.
• 9. junij: Na koncertu Poljanskih orgličarjev 

na Vidmu.
• 10. junij: Sestanek na DRSC z direktorjem 

Gregorjem Fickom. Pregledali smo napredek na 
naših projektih in izvedeli, da je bila vložena 
pritožba na izbiro izvajalca za izgradnjo 
gorenjevaške obvoznice.

• 14. junij: Na valeti devetošolcev v Gorenji 
vasi.

• 20. junij: Na skupščini Gorenjske razvojne 
agencije BSC, kjer so se pojavila nesoglasja 
zaradi višine plač. Agencija ima vsako leto 
boljše poslovanje, občine pa imamo le četrtinski 
delež. Naša občina je zadovoljna s sodelovan-
jem, saj smo skupaj izpeljali dobre projekte, 
zadnji med njimi je bila zamenjava energenta 
v OŠ Poljane.

• 21. junij: Na prireditvi ob zaključku šolskega 
leta in dneva državnosti v OŠ Poljane.

• 23. junij: Na gasilski paradi in sklepni prired-
itvi ob 60-letnici gasilskega društva v Javorjah.

• 23. junij: Na praznovanju dneva državnosti in 
podelitvi nagrad najzaslužnejšim v Poljanah.

• 24. junij: Na praznovanju dneva državnosti 
in poimenovanju vaškega trga v Trg Ivana Regna 
v Gorenji vasi.

• 29. junij: Na prireditvi ob prazniku Občine 
Škofja Loka.

Poročilo o poslovanju STC Stari vrh je 
predstavil direktor družbe Pavle Logar. V minuli 
smučarski sezoni so imeli 92 obratovalnih dni, 
kar je največ v zadnjih petih letih. V tem času so 
zabeležili presežek prihodkov nad odhodki v višini 
242.773 evrov, kar je posledica večjih prihodkov 
od dotacij in subvencij ter zmanjšanja stroškov 
zaradi izvajanja različnih varčevalnih ukrepov. 
Poročilo sicer zajema poslovno leto 2012, ki 
vključuje drugo polovico relativno uspešne 
zimske sezone 2011/12 ter prvo polovico zimske 
sezone 2012/13. Značilnost prvega dela minule 
sezone je bila negotovost glede obratovanja, zato 
ni bilo predprodaje smučarskih vozovnic ter osta-
lih promocijskih aktivnosti, kar je pomenilo izpad 
določenega dela dohodkov, vezanih na prvih del 
sezone. Drugi del sezone, torej čas od januarja do 
marca 2013, ki je bil poslovno zelo uspešen, bo 
zajet v bilanci za poslovno leto 2013. Poslovno 
leto 2012 je STC Stari vrh zaključil s 183.446 
evri izgube, kar je za dobrih 14.000 evrov manjša 
izguba kot v poslovnem letu 2011.

Smučišče je v sezoni 2012/13 obiskalo 61.800 
obiskovalcev, od tega je bilo 57.600 smučarjev, 
2.763 najmlajših obiskovalcev snežnega parka 
ter 1.433 sankačev, kar predstavlja sedemod-
stotni porast glede na sezono 2011/12. Največ 
obiska so imeli v počitniškem februarju s 
povprečnim obiskom 990 obiskovalcev na dan, 
na drugem mestu sledita presenetljivo marec s 
povprečno 847 obiskovalci ter januar s 706 in 
zadnji december s 497 obiskovalci. Z analizami 
obiska so ugotovili, da je najmanj obiska med 
tednom, zato je zaradi racionalizacije stroškov 
minulo sezono smučišče ob določenih dnevih 
poskusno že obratovalo s krajšim odpiralnim 
časom. Prav tako so omejili obratovanje nočne 
smuke ob določenih nedeljah, ki so se v pretek-
losti izkazale za slabo obiskane (sedem nedelj). 

Pri prodaji vozovnic so opazili, da se sicer ob 
absolutnem povečanju prodaje zmanjšuje delež 
prodaje dražjih vozovnic ter povečuje prodaja 
cenejših, poldnevnih in urnih vozovnic – zlasti 
izbirnočasovnih urnih vozovnic. 

Minulo sezono so prenovili spletno stran 
smučišča, na kateri so v primerjavi s sezono prej 
zabeležili 28-odstotno povečanje obiska. 

Sprejeli OPPNza Hlavče Njive
V letu 2012 je zaživela tudi Štefanova hiša v Po-

ljanah, ki se je preimenovala v Kulturni center slikar-
jev Šubic, njegov upravitelj pa je postal Boris Oblak. 
Obnova objekta sicer še ni povsem zaključena, kljub 
temu pa je tam potekala vrsta kulturnih dogodkov z 
razstavno, ustvarjalno, kulturno in pedagoško noto. 
Oblikovali so celostno grafično podobo in vzpostavili 
druge promocijske kanale, kot so internetna stran, 
vzpostavitev družabnih medijev … 

Priredili so razstave, različne delavnice in 
druge kulturne prireditve, med odmevnejšimi pa 
velja izpostaviti 1. Slovenski festival karikatur, 
ki so se ga udeležili vsi vidnejši slovenski kari-
katuristi in je bil zelo dobro obiskan, in že 15. 
Kolonijo Iveta Šubica. Kulturni center slikarjev 
Šubic se je povezoval in sodeloval pri pripravi 
programa tudi z drugimi kulturnimi ustanovami 
in točkami v občini.

Občinski svetniki so sprejeli tudi osnutek 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za počitniške objekte na območju Podvrha. 
Sledi javna razgrnitev, ki bo od 20. avgusta do 19. 
septembra 2013 (več o tem na strani 7), ko imajo 
občani možnost podati pripombe ali komentarje.

Vsi postopki (predstavitev, javna razgrnitev, 
javna obravnava in pridobljena vsa končna 
mnenja) pa so že končani za OPPN za območje 
Gorenja vas–Praprotnica–Hlavče Njive. Svetniki 
so sprejeli odlok, ki bo objavljen v Uradnem listu 
in je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Občinski svetniki so sprejeli še predloga 
sprememb Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana 
Tavčarja Gorenja vas in Osnovna šola Poljane 
ter predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Potrdili so 
tudi predloge prometa z zemljišči. Točko s pred-
logom statuta Občine Gorenja vas - Poljane pa so na 
predlog župana Milana Čadeža umaknili z dnevnega 
reda in bo predstavljena na prihodnji seji.

Tina Dolenc

S 17. seje občinskega sveta

Smučišče Stari vrh  
je delovalo kar 92 dni
Občinski svetniki so se na zadnji seji, ki je potekala v škofovi sobi na Dvorcu 
Visoko med drugim seznanili s poslovanjem STC Stari vrh v letu 2012, potrdili 
rebalans proračuna občine za 2013 in se seznanili s poročilom Kulturnega 
centra slikarjev Šubic za leto 2012.
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Lekarna posluje po poletnem urniku
Iz gorenjevaške lekarne so sporočili, da imajo čez poletje drugačen, 

krajši delovni čas kot sicer. Tako od 1. julija lahko zdravila dobite od pone-
deljka do petka od 8. do 16. ure. Takšen urnik bo veljal do 16. avgusta. 

Lekarna bo do 31. avgusta odprta tudi ob sobotah, in sicer od 7. do 
12. ure.                                                                                               M. B.
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Popravek
V občinski publikaciji Projekti Občine Gorenja vas - Poljane v letu 2012 

je prišlo do napake v višini zneskov sofinanciranja na področju kulture. V 
tabeli objavljamo prave podatke in se opravičujemo za napako.

O. U.

Ena izmed obsežnejših točk na zadnji seji 
občinskega sveta je bil rebalans občinskega 
proračuna za leto 2013. Z njim se višina 
proračuna bistveno ne spreminja, zniža se le za 
slabih 125.000 evrov, torej na 11.712.256 evrov, 
so pa nastale spremembe tako na prihodkovni 
kot tudi odhodkovni strani. Glavna razloga za 
pripravo rebalansa že v juniju sta bila povečanje 
sredstev za sanacijo plazu na Sovodnju za 
490.000 evrov in zimska služba, ki je občino 
stala okrog 750.000 evrov.

Na prihodkovni strani velja omeniti za 
50.000 evrov manjše pričakovane prihodke od 
pričakovanih od nadomestila za uporabo stavb-
nih zemljišč in zmanjšanje prihodkov od rente 
RŽV za dobrih 100.000 evrov, ker RŽV zaradi 

Rebalans

Občinski proračun nižji za 125.000 evrov
izpada financiranja iz državnega proračuna 
nima zagotovljenih zadostnih sredstev za po-
ravnavo svojih obveznosti. Zmanjšali so tudi 
kapitalske prihodke za 67.000 evrov, ker letos 
še ne bo izvedena prodaja poslovnih prostorov 
v Todražu. 

Za 25.000 evrov več prihodkov pa je predv-
idenih od najemnin za poslovne prostore v 
Zdravstveni postaji Gorenja vas in 20.000 evrov 
več od pobranih komunalnih prispevkov zaradi 
novopredvidenih priklopov na območju Javorij. 
Povečali so tudi transferne prihodke. Ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje bo za sanacijo plazu 
Sovodenj namenilo dodatnih 560.000 evrov in 
dobrih 27.000 evrov več za sanacijo plazu na 
lokalni cesti Črni Kal–Murave. Glede na prejete 

nove izračune pa bo občina dobila iz naslova 
sofinanciranja občinskih investicij za okrog 
188.000 evrov manj sredstev od Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Odhodki pa so zmanjšani tudi pri projektu 
Dom za starejše občane za dobrih 285.000 
evrov zaradi predvidenega odkupa/menjave 
le manjšega dela sosednjega zemljišča in pri 
gradnji kanalizacije Ob jezu za dobrih 167.000 
evrov, ker je najugodnejša ponudba izvajalca 
precej nižja kot je bila projektantska ocena.

Občina je zaradi zamikov pri izvajanju 
investicij iz projekta Urejanje porečja Sore v ce-
loti zmanjšala tudi zadolževanje – to je v višini 
600.000 evrov prestavljeno na prihodnje leto.

T. D.

Naslednji izid septembra
Vaše prispevke za septembrsko številko Podblegaških novic pričakujemo do 3. 
septembra po elektronski pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov: 

Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova 
lahko pošiljate tudi sezname prireditev, ki jih organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli 

po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!

Stik z županom med počitnicami
Župan bo tudi med počitnicami dosegljiv za vaša vprašanja, predloge 

in mnenja vsak torek in sredo. V prvi polovici avgusta boste lahko prišli 
v stik z njim samo po telefonu, v preostalem času pa tudi na občini. Če 

se boste želeli 
pri njem oglasiti 
oseb no na občini, 
se prej najavite 

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

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

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224  Gorenja vas, na podlagi 218. c člena in 218.č 
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 15. člena 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, 

št. 60/98, 102/01, 55/02, 82/04 in 106/05, objavlja

JAVNO NAZNANILO 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in

poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča (NUSZ) na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013

V prvo območje tako denimo spadajo Gorenja 
vas (razen Lajš), Poljane in Hotavlje, v drugo 
območje pa Trebija, Podgora, Hotovlja, Dobje, 
Predmost, Todraž, Gorenja Dobrava, Dolenja 
Dobrava, Dobravšce, Dobenska Amerika in Lajše 
v Gorenji vasi. Zavezanci za plačilo nadomestila 
so lastniki ali uporabniki stavb, višina nadomestila 
pa je odvisna od čiste uporabne tlorisne površine 
stanovanjskih ali poslovnih prostorov.

Odločbe o odmeri nadomestila izdaja 
Davčna uprava RS. Občina pred tem vsako leto 
preveri skladnost podatkov, na podlagi katerih 
davčna uprava odmeri višino nadomestila, z 
uradnimi bazami podatkov o nepremičninah, 
katere je pristojna urejati Geodetska uprava 
RS. Občina navedene podatke o nepremičninah 
pred vsakoletno odmero javno razgrne, da imajo 
lastniki stavb možnost preveriti njihovo točnost. 

NUSZ

Razgrnjeni podatki za plačilo  
nadomestila za stavbno zemljišče
Po občinskem odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča so glede 
plačila nadomestila vsa naselja v občini razdeljena v štiri območja. Ta so 
določena glede na opremljenost stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, 
gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, oddaljenost od upravnega središča 
občine in dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi ter glede na strnjenost 
poselitve v višinskih območjih.

V primeru neskladnosti morajo lastniki stavb 
predlagati vpis sprememb podatkov katastra 
stavb pri pristojni geodetski upravi, ki je dolžna 
evidentirati nepremičnine.

V letu 2013 se bo skladno z odlokom nadomes-
tilo odmerilo tudi od nezazidanih stavbnih parcel, 
če so večje od 400 m². Sočasno z razgrnitvijo 
podatkov za odmero nadomestila sicer poteka 
tudi zbiranje pobud za spremembo namembnosti 
zemljišč, zato imajo vsi lastniki stavbnih zemljišč, 
ki teh ne potrebujejo, možnost predlagati izvzem 
svojih parcel iz stavbnih zemljišč v kmetijska. 

Zaradi velikega števila nepozidanih stavbnih par-
cel namreč ne morejo pridobiti zazidljivosti tisti, 
ki to nujno potrebujejo za rešitev lastnega stano-
vanjskega problema. Ministrstvo za kmetijstvo in 
prostor namreč zavrača širitev stavbnih zemljišč 
na kmetijske površine, dokler občina beleži velik 
obseg nepozidanih stavbnih zemljišč.

Plačila nadomestila za stavbe in nezazidana 
zemljišča so oproščeni zavezanci, ki prejemajo 
socialno pomoč ali varstveni dodatek, in sicer 
za čas trajanja takšnega socialnega stanja, ter 
zavezanci, ki so prizadeti zaradi elementarne 
nesreče. Polovično nadomestilo se plačuje tudi 
v primeru novogradenj, in sicer pet let po vselit-
vi, če zavezanec vloži vlogo za oprostitev.

Višina nadomestila se lahko vsako leto valoriz-
ira na podlagi indeksa rasti cen na drobno, vendar 
v letu 2013 na podlagi sklepa občinskega sveta že 
tretje leto zapored ostaja nespremenjena.

Elizabeta Rakovec

Krajevna skupnost Lučine poziva krajane, da 
na ekološki otok ob pokopališču odlagajo samo 
odpadke s pokopališča, in to v prave smetnjake. 

I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2013.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za:
• uporabo zazidanega stavbnega zemljišča,
• uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) 
v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane na 
naslovu Poljanska cesta 87, Gorenja vas, v sobi 
št. 8 v 1.nadstropju.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke 
in nanje podajo pripombe od 20. avgusta do 18. 
septembra 2013, in sicer vsak ponedeljek od 8. 
do 11. ure in vsako sredo od 14. do 17. ure. 
Pripombe je mogoče poslati tudi s priporočeno 
pošto na naslov Občine Gorenja vas - Poljane.

II.
Zavezanci so Občini Gorenja vas - Poljane dolžni 
v času javne razgrnitve sporočiti tudi vsako 
spremembo zavezanca in spremembe ostalih 
podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za 

odmero nadomestila so: sprememba zavezanca, 
sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti 
prostora, objekta ali zemljišča, sprememba 
poslovne ali stanovanjske površine, sprememba 
stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, 
kjer sprejema poštne pošiljke in podobno.
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se 
za odmero uporabijo podatki, s katerim razpolaga 
občina, ali pa se podatki lahko pridobijo brez 
sodelovanja zavezanca. 

III.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Gorenja 
vas - Poljane s pisno in podpisano vlogo.
Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko 
vloži na način:
• s priporočeno poštno pošiljko na naslov: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas ali
• osebno z vložitvijo v tajništvu na sedežu Občine 
Gorenja vas - Poljane.

Kontaktna oseba:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224  Gorenja vas  
(Nataša Kopač, tel. 04/51-83-114).

Črna pika

Ločujmo tudi  
na pokopališčih

V letošnjem letu je namreč na krajevno skup-
nost že dvakrat prišel račun za zbiranje odpadkov 
iz smetnjakov. Zadnji račun je bil 162 evrov. V 
smetnjaku za biološke odpadke so komunalni 
delavci že dobili steklenice in celo kamenje – 
ostanke podrtega spomenika –, ki ga je nekdo 
odvrgel med plevel, odpadle rože in travo.

Kot pojasnjujejo na krajevni skupnosti, denar 
za takšne dodatne stroške gre iz grobarine, ki je 
sicer namenjena za urejanje pokopališča (npr. 
košenje trave, oranje, nakup peska) in tudi za 
odvoz odpadkov. Samo za odvoz (brez dodatnih 
stroškov ločevanja) se porabi približno polovica 
zbranega denarja, zato takšni dodatni stroški lahko 
bistveno vplivajo na urejenost pokopališča.

M. B.
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V krajšem kulturnem programu, ki je sledil 
sv. maši za domovino, so predstavili nekatere 
pomembnejše dogodke in pridobitve Občine 
Gorenja vas - Poljane, ki niso pomembni zgolj 
za občino temveč tudi širše – to so poročna 
soba na Visokem ter dvorec Visoko, toplice 
Kopačnica, kolesarski krog občine GVP … Pol-
janska dolina slovi tudi po odlični kulinariki, ki 
jo je mogoče spoznati v bližnjih gostilnah in na 
bližnjih kmetijah ter skozi Pot poljanskih dobrot 
in okuse Poljanske doline. Poleg vseh dogodkov 
in pridobitev velik pečat krajem pod Blegošem 
in s tem občini dajejo pridne roke Poljank in 
Poljancev, ki pišejo uspešno zgodbo občine in 
Poljanske doline ter so ime občine ponesli po 
Sloveniji in tudi izven nje. To je le nekaj dejstev, 
ki občini dajejo dodano vrednost. 

Vse, kar imamo,  
je plod pridnih rok in bistrega uma

Slavnosti govornik, upokojeni ravnatelj 
GŠ Škofja Loka Valentin Bogataj, je v svojem 
govoru osvetlil dogodke iz leta 1991 in obdobja 
skupne države Jugoslavije. Kot je povedal, 
je Slovenija z osamosvojitvijo stopila na pot 
novih upov in pričakovanj. Mnoga so se z 
veliko delovno vnemo državljanov izpolnila in 
postala prava zgodba o uspehu. »Četrt stoletja 
pozneje je vzdušje v slovenski družbi manj 
pomladno. Pot od zgledne evropske novinke do 
problematične države ni bila dolga. Znašli smo 
se v krizi, ki sta jo povzročili pohlep, politična 
nezrelost in neodgovornost posameznikov,« 

Dan državnosti

Vaški trg poimenovan po prof. dr. Ivanu Regnu
Na predvečer dneva državnosti so se občanke in občani ter obiskovalci zbrali 
na vaškem trgu, da obeležijo rojstni dan naše domovine. Letošnje praznovanje 
je bilo še posebej slovesno, saj se je v okviru kulturnega programa, ki so ga 
sooblikovali slavnostni govornik Valentin Bogataj, moška vokalna skupina 
Pozdrav in PS Step, vaški trg poimenoval v Trg Ivana Regna.

je bil kritičen Bogataj. »Upanje obstaja in je 
pričakovano tudi v ožjem okolju, kjer živimo, v 
okviru naše lokalne skupnosti, naše občine. To 
je skupnost pretežne večine izjemno delavnih, 
odgovornih, domiselnih ljudi. Vsa leta samos-
tojne občine nas ne pretresajo škodljive afere. 
Odlikuje nas zdrav razvoj, izboljšanje bivalnih 
razmer, pestrost življenja. To nam ni bilo podar-

jeno, doseženo je s pridnimi rokami in bistrim 
umom ljudi. Bogatimo jih s pridobitvami, ki 
so dodana vrednost tako na materialnem kot 
duhovnem področju.« 

Na trgu so postavili obeležje
Sledil je slovesni dogodek – poimenovanje 

trga po prof. dr. Ivanu Regnu, človeku svetovne 
veljave, ki se je ukvarjal s preučevanjem 
oglašanja žuželk. Bil je eden prvih slovenskih 
znanstvenikov, rojen v Lajšah nad Gorenjo 
vasjo, ki je po 1. svetovni vojni deloval in 
raziskoval v tujini. S svojim raziskovanjem je 
močno zaznamoval takratni slovenski prostor 
in pustil velik pečat na znanstvenem področju. 
Na trgu, ki so ga simbolično odprli župan Milan 
Čadež, predsednik Komisije za poimenovanje 
trga v Gorenji vasi Valentin Bogataj in Mira 
Eržen, ena od štirih še živečih potomcev Ivana 
Regna v Sloveniji, so postavili tudi obeležje. 

Po uradnem poimenovanju vaškega trga 
v Trg Ivana Regna ter izrečenih željah, da bi 
se občanke in občani čim večkrat srečevali na 
njem, je Mira Eržen s prisotnimi delila zanimi-
vosti iz življenja Ivana Regna, na primer o tem, 
kako je njen oče lovil murne in jih v škatlicah 
pošiljal Regnu na Dunaj, zraven pa dodal še 
domače dobrote. Spregovorila je tudi o posebni 
uri, ki jo je imel Ivan Regen in ki jo je bilo treba 
naviti le enkrat na leto. 

Publikacija o Ivanu Regnu
Ob tej priložnosti je izšla tudi publikacija o 

delu in življenju Ivana Regna, ki jo je mogoče 
brezplačno dobiti na občini. Prireditev se je 
zaključila s pogostitvijo dobrot iz Poljanske 
doline ter z druženjem vaščank in vaščanov na 
Trgu Ivana Regna.

Lidija Razložnik

Trg Ivana Regna so simbolično odprli župan Milan Čadež,  Valentin Bogataj in Mira Eržen.
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Prebivalci Lučin in vsi, ki se vozijo po tej 
cesti, bodo v prihodnjih mesecih morali neko-
liko potrpeti zaradi obnove že dotrajane ceste, 
ki je tudi zaradi vse večjih stroškov vzdrževanja 
potrebna obnove. V prvi etapi bo obnovljen 
klanec od odcepa za Prelesje do konca Lučin. 

Sodelovanje, sploh na področju komunalnih 
zadev, je z Razvojno agencijo Sora izredno 
plodno, ocenjujeta Kristina Knific iz občinske 
uprave in Samra Šečerović z RAS, ki je tam 
zaposlena in je koordinirala prijavo: »Doku-
mentacijo smo pripravili že lani decembra in bili 
med prvimi, ki so se prijavili na razpis z vlogo, v 
kateri smo prijavili izgradnjo dveh malih komu-
nalnih čistilnih naprav (MKČN): biološke pri 
šoli v Lučinah in rastlinske pri koči Planinskega 
društva Žiri na Mrzlem vrhu. Zadostili smo tudi 
najpomembnejšim projektnim ter strateškim 
kriterijem izbire, od relevantnosti, uporabnosti, 
strokovnosti, dolgoročnosti do izobraževalno-
ozaveščevalnih učinkov projekta.« 

Za izgradnjo obeh MKČN so skupaj pri-
dobili 15.000 evrov, od tega gorenjevaška 
občina 8.8000 evrov. Investicija v Lučinah je 
ocenjena na približno 11.000 evrov, razliko med 
končno vrednostjo in na razpisu pridobljenimi 
sredstvi bo primaknila občina. Kristina Knific 
pojasnjuje:  »Osnovna šola Ivana Tavčarja v 
Gorenji vasi je ekošola, podružnica v Lučinah 
je lani praznovala 150-letnico in bila ob jubileju 
deležna temeljite obnove, ki jo zdaj dopoln-
jujemo še z vgradnjo čistilne naprave. Prav 
za Krajevno skupnost Lučine tudi še nimamo 
podatka, da bi že bila kakšna vgrajena. S tem 

se bo še bolj varovalo naše okolje, ki je v teh 
koncih res čudovito.« 

Knifičeva nam je konec junija še zatrdila, 
da naj bi bila pogodba podpisana v mesecu dni, 
čistilna naprava pa vgrajena do konca oktobra. 
»Seveda smo veseli pridobitve,« je zadovoljna 
tudi vodja šole Martina Jelovčan. »Vgradnja 
nam je šla še posebej na roko sedaj, ko se ureja 
tudi okolica šole. Naša edina želja je bila, da bi 
bila čistilna naprava čim bolj enostavna, glede 
na to, da je okrog 60 uporabnikov – 33 otrok 
v šoli, 20 v vrtcu in zaposleni. Vse ostalo smo 
prepustili odločitvi strokovnjakov.« 

Za čistilno napravo  
bodo odšteli četrtino manj 

Na občini so se odločili za vgradnjo čistilne 
naprave Biorock zmogljivosti 10–15 PE, kar 
ustreza potrebam glede na obremenitev oziroma 
količino odpadnih voda iz šole. »Čistilna 
naprava ni zahtevna za vzdrževanje, za de-
lovanje pa ne potrebuje električne energije. 
Učinek čiščenja je po izjavi o skladnosti eden 
od največjih možnih, to je tudi do 98 odstotkov. 
V občini sta doslej po podatkih, ki jih imamo, 
vgrajeni dve ob zasebnih hišah in so z njima 
zadovoljni, tako da upamo, da je bila naša 

MKČN s sredstvi sklada Si.voda

Lučinska šola bo dobila biološko čistilno napravo
Občina je s pomočjo Razvojne agencije Sora (RAS), od koder je prišla ideja za 
prijavo, uspela na razpisu Varujmo naše okolje. S pomočjo sredstev iz sklada 
Si.voda bodo do oktobra izgradili malo komunalno čistilno napravo, ki bo v 
Lučinah kot prvi primer dobre prakse tudi na ogled javnosti.

izbira pravilna,« pravi Kristina Knific in doda, 
da jim je dobavitelj, podjetje Armex Armature, 
ponudil 25 odstotkov popusta. »Vse to zato, 
ker je vgradnja na nek način tudi promocijska 
in predstavlja primer dobre prakse. V sklopu 
izgradnje bomo posneli promocijski film, v 
katerem bodo sodelovali tudi otroci, pripravili 
več ozaveščevalnih akcij in organizirali dan 
odprtih vrat.« 

Tako je vrednost MKČN približno 5.000 
evrov, ostala sredstva pa so namenjena za grad-
bena dela (obstoječo greznico bodo porušili, 
na njenem mestu pa vgradili novo MKČN), 
povezovalne cevovode, lovilnik maščob … 
»Z njim bomo tudi reševali problem odpadnih 
voda iz kuhinje, saj so te bolj obremenjene z 
maščobami,« še pojasnjuje Knifičeva, ki se ji 
zdi omembe vredno predvsem to, da so tudi z 
vodstvom šole izredno pozitivno sodelovali.

Damjana Peternelj

Obnova ceste

Udobneje in predvsem varneje po cesti skozi Lučine
Izvajalec del, podjetje Rekon, je že začel s pripravljalnimi deli za obnovo ceste 
skozi Lučine. Cestni odsek od odcepa za Prelesje do Suhega Dola je razdeljen na 
dve etapi. Prvih 500 metrov ceste (1. etapa) bodo obnovili do konca letošnjega 
leta, preostanek pa skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

»V teku so pogajanja z last-
niki objekta Lučine 2 glede 
rušitve in nadomestne grad-
nje hiše. Nekje do tega ob-
jekta bo na nasprotni strani 
potekal pločnik, kar je z 
vidika prometne varnosti 
velika pridobitev. V centru 
Lučin bosta zgrajeni avto-
busni postajališči v niši s 
pločniki, ki bosta povezani 
s osvetljenim prehodom 
za pešce. Pločnik se nato 
po zgornji strani nadaljuje 
do objekta KGZ,« je pod-
robnosti pojasnil Boštjan 
Kočar z Občine Gorenja 

vas - Poljane in dodal, da bodo tam, kjer bo 
zgrajen pločnik, postavili tudi javno razsvetl-
javo. Uredili bodo tudi priključke lokalnih 
cest, in sicer za lokalne ceste Prelesje–Zadobje, 
Lučine–Zajlar, javne poti trgovina–Nande in 
javna pot šola–Sv. Vid. Zapore ceste bodo 

polovične, v času popolne zapore pa bo obvoz 
urejen po občinskih cestah.

In kaj bo obnova ceste pomenila za pre-
bivalce Lučin in celotno KS Lučine? »S tem 
se bo predvsem izboljšalo udobje vožnje na 
tem delu državne ceste in povečala prometna 
varnost na delu ceste, kjer bodo pločniki in 
avtobusni postajališči v niši. Pešci tako ne bodo 
več hodili po cesti in avtobus ne bo več zaustavil 
prometa ob postankih,« je pojasnil Kočar.

Za izvedbo del je bil lani z Direkcijo RS za 
ceste (DRSC) sklenjen sporazum o sofinanciranju, 
kjer bo DRSC za celotni odsek zagotovila 826.000 
evrov, občina pa 144.000 evrov. Občinska sred-
stva so namenjena za odkupe parcel za pločnike 
in avtobusna postajališča ter izgradnjo pločnika, 
postajališč in javne razsvetljave. 

Vrednost gradbenih del prve etape znaša 591.394 
evrov, od katerih bo DRSC zagotovila 502.630 ev-
rov, preostanek pa občina. Z DRSC so še sporočili, 
da bodo dela na prvi etapi zaključena predvidoma 
do konca letošnjega leta, nadaljnje aktivnosti na 
projektu oziroma na naslednjih etapah pa bodo 
potekale skladno z razpoložljivimi finančnimi sred-
stvi. Trenutno je izdelan idejni projekt, naročiti pa bo 
potrebno še projekt za izvedbo. Vsa dela v zvezi s 
odkupi zemljišč in gradbeni nadzor vodi DRSC.

T. D., D. P.

Nobena od podružnic OŠ Ivana Tavčarja, niti šola 
v Lučinah niti na Sovodnju, še nima urejenega 

zadovoljivega odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Sta 
na območju, kjer je občina v preteklosti še predvidevala 

opremljanje z javno kanalizacijo, vendar so kasneje 
analize pokazale, da izgradnja javne kanalizacije na 

teh območjih ni ekonomsko upravičena. Za izgradnjo 
MKČN pri PŠ Lučine so se na občini odločili, ker je 
šola trenutno v fazi investiranja – lani je bila celovito 

obnovljena. Pred ureditvijo okolice, ki jo še načrtujejo, 
pa je treba v bližino objekta vgraditi še MKČN. Na 

Sovodnju je izgradnja MKČN predvidena v obdobju 
med 2015 in 2017. 

Dela med šolo in KGZ že tečejo.
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

Ovir za začetek gradnje 
obvoznice ni več

V majski številki Podblegaških novic smo 
poročali, da bi dela na gorenjevaški obvoznici 
lahko stekla že junija. Ko je bila izdaja že v tisku, 
pa so nas z Direkcije za ceste RS obvestili, da 
so prejeli zahtevek za revizijo. 

9. maja so sprejeli odločitev o oddaji 
naročila, in sicer so dela oddali podjetju Ma-
pri proasfalti. Odločitvi so sledili vpogledi v 
ponudbe in zahteva po dodatni obrazložitvi, 
24. maja pa so prejeli še zahtevek za revizijo, 
ki je šel v reševanje na Državno revizijsko 
komisijo (DRK). Vložila ga je Gorenjska grad-
bena družba s partnerjem, podjetjem Topos 
Hotavlje. 

Postopek na DRK bi se sicer lahko za-
vlekel za več mesecev, vendar se je zgodil 
obrat. Konec junija je DRK revizijski postopek 
ustavila, saj je vlagatelj zahtevek za revizijo 
nepričakovano umaknil. DRK je tako lahko 
izdala sklep o ustavitvi revizijskega postopka. 

To pomeni, da ni več ovir za podpis pogod-
be s prvotno izbranim izvajalcem, ki bo tako 
lahko kmalu pričel delati. Po naših podatkih bo 
pogodba podpisana sredi julija, dela pa naj bi 
bila dokončana v letu in pol.    

D. P.

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 50. in 60. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) objavlja

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja

urejanja POH51-2 – počitniški objekti Podvrh

I.
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane, da javno razgrinja dopolnjeni osnutek Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POH51-2 – počitniški objekti. 

II.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas (sejna soba, prvo nadstropje), v poslovnem času občinske uprave.
Javna razgrnitev bo trajala od 20. avgusta 2013 do vključno 19. septembra 2013.

III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 18. septembra 2013, ob 16.30 na 
sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.

IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov občine posredujejo pisne pripombe in predloge k 
razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja POH51-2 – počitniški objekti, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

V.
To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu, na oglasni deski Občine Gorenja vas - Poljane in v 
občinskem glasilu Podblegaške novice.

Milan Janez Čadež,
župan

Kdaj točno bo izvajalec del, podjetje IPI iz 
Rogaške Slatine, začel z gradnjo primarnih in 
nato še sekundarnih kanalov kanalizacijskega 
sistema, trenutno še ni mogoče natančno na-
povedati, saj na Občini Gorenja vas - Poljane 
čakajo na pridobitev sedmih gradbenih do-
voljenj. Poteka tudi izdelava potrebne projektne 
dokumentacije. Pričakujejo pa, da bodo s prip-
ravljalnimi deli začeli že julija. Kot je pojasnil 
Bernard Strel, bo gradnja primarnih kanalov (v 

Gradnja kanalizacije

Čez poletje se bodo  
že začela prva dela
Zaradi gradnje kanalizacijskega sistema od Trebije do Gorenje vasi in naprej 
do čistilne naprave Gorenja vas bodo na nekaterih delih potrebne tudi zapore 
cest in urejanje obvozov.

skupni dolžini 6,94 km) in sekundarnih kanalov 
(v skupni dolžini 3,03 km) ter vodovodnega 
sistema in podsistemov potekala iz Gorenje 
vasi proti Trebiji. »Kanalizacijski kanali in 
vodovodni cevovodi bodo na nekaterih odsekih 
potekali vzporedno, kar pomeni, da se bodo 
gradili sočasno. Gradnja bo zaradi kratkega roka 
zelo zahtevna in zato krajane že zdaj prosimo 
za razumevanje in potrpežljivost, ker je ta in-
frastruktura za našo občino zelo pomembna in 
bo vplivala na kakovost našega življenjskega 
okolja,« je dodal. 

Dela morajo biti skladno s pogodbo v celoti 
zaključena do 30. oktobra 2014.

V septembrski številki Podblegaških novic 
bomo natančneje obveščali o odprtih gradbiščih, 
zaporah cest in obvozih.

Tina Dolenc

Cesto iz Trebije v Staro Oselico v začetnem 
odseku od konca vasi skozi gozd v dolžini 1,6 
kilometra temeljito obnavljajo.

»Dela se izvajajo v dveh fazah zaradi finan-
ciranja, ker iz občinskega proračuna ne moremo 
zagotoviti sredstev za tako veliko investicijo v 
enem letu,« pojasnjuje Boštjan Kočar z občine. 
»Treba je razumeti, da so to sredstva, s pomočjo 
katerih se financirajo tudi zimska služba, redno 
letno asfaltiranje, sanacije usadov in plazov na 
cestah, košnja.« V prvi fazi so doslej opravili 
zemeljska dela: zamenjali neustrezno cestno 
podlago debeline 70 cm, dotrajane  prepuste, 
razširili prvi ovinek iz vasi proti gozdu in sanirali 
200 m usadov z geomrežo. Omenjena gradbena 
dela so stala 80.000 evrov. »Pričetek asfaltiranja 1. 
faze v dolžini 860 m je predviden v juliju, dela pa 
so vredna približno 46.000 evrov. Dogovarjanja 
glede detajlov izvedbe in točnega termina z Mapri 
Proasfalt, ki so partner VGP Kranj, že potekajo,« 
še pravi Kočar. Izvedbo zemeljskih del 2. faze 
so bili primorani zaradi visokih stroškov zimske 
službe prestaviti na leto 2014. Obe fazi ceste sta 
v zelo slabem stanju in njuna obnova bi morala 
biti letos že zaključena, če ne bi imeli finančnih 
omejitev, še pojasnjujejo na občini.

Damjana Peternelj

Na cesti Trebija–Stara 
Oselica bo julija asfalt
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Razvojna agencija Sora je organizirala 
senzorično ocenjevanje pekovskih, mlečnih 
in mesnih izdelkov na BC Naklo ter ocenje-
vanje alkoholnih pijač kakor tudi sadnih in 
zelenjavnih izdelkov na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani. Rezultati so zdaj znani. Od 17 
ocenjenih vzorcev na BC Naklo le eden ni 
prejel priznanja za kakovost, na Biotehniški 
fakulteti pa je bilo nagrajenih vseh 29 ocenjenih 
vzorcev. 

Proizvajalci škofjeloškega območja so za 
svoje izdelke prejeli 25 zlatih priznanj oz. 
število točk članov ocenjevalnih komisij, ki 
potrjuje najvišjo kakovost. Deset ocenjenih 
izdelkov je doseglo srebrno priznanje, ravno 
toliko pa bronasto, ki še zadostuje za vključitev 
v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca 
– Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.  

Tudi iz občine Gorenja vas - Poljane pri-

Zaščitena kmetija še vedno ostaja kmetijsko-
gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene 
fizične osebe ali v lasti, solasti ali skupni lasti 
zakonskega para ali v solasti enega od staršev 
in otroka ter obsega najmanj pet hektarjev in ne 
več kot 100 hektarjev primerljivih kmetijskih 
površin.

Sprememba se nanaša na izračun prim-
erljivih površin, ki je prej upošteval katastrske 
kulture, po novem pa dejansko rabo zemljišč in 
bonitetne razrede. 

Novi kriteriji za izračun zaščitene kmetije

Novi pogoji prodaje
Aprila je bil v Uradnem listu RS, št. 30/2013, objavljen Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Zakon prinaša 
novosti na področju določanja zaščitenih kmetij in prometu z zemljišči zaščitenih 
kmetij. Upravne enote bodo morale v naslednjih petih letih ponovno preveriti 
vse kmetije, ali izpolnjujejo kriterije, da se jih šteje za zaščitene. Zato želimo 
lastnike prej seznaniti z osnovnimi določili tega zakona.

Kdaj je kmetija zaščitena?
Za zaščiteno kmetijo se štejejo tudi kmetije, 

ki imajo pretežno gozdne površine, a le če imajo 
vsaj 2 hektarja primerljivih kmetijskih površin.

V zaščiteno kmetijo spadajo poleg kmetij-
skih in gozdnih zemljišč tudi gospodarska in 
stanovanjska poslopja skupaj z zemljišči, ki 
so potrebna ali namenjena za redno  uporabo 
stavbe (funkcionalna zemljišča).

Za določitev zaščitene kmetije se glede 
lastništva in obsega zaščitene kmetije upo-

Za 1 ha primerljive površine se šteje:
• 1 hektar zemljišč, ki so po dejanski rabi v 
zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska 
zemljišča in imajo boniteto zemljišč od 50 do 100;
• 2 hektarja kmetijskih zemljišč z boniteto od 1 do 49;
• 8 ha zemljišč, ki so evidentirana kot gozd.

rabljajo podatki iz zemljiške knjige, glede 
dejanske rabe zemljišč in bonitetnega razreda 
pa podatki zemljiškega katastra.

Vpliv na prodaje
Upravne enote bodo v naslednjih petih letih 

preverile vse obstoječe zaščitene kmetije, ali 
še izpolnjujejo pogoje za zaščito. Prednostno 
bodo preverjene kmetije, kjer bo sklenjen pravni 
posel s kmetijskimi zemljišči. Upravna enota 
bo torej morala, preden bo odobrila takšen 
pravni posel, preveriti, ali kmetija, od katere 
se bo zemljišče odtujilo, izpolnjuje pogoje za 
zaščiteno kmetijo po novih pogojih. 

Preveriti bo potrebno tudi tiste kmetije, 
ki trenutno še niso zaščitene, pa je verjetno, 
da ta pogoj izpolnjujejo. Vlogo za preveritev 
zaščitene kmetije lahko na UE vložijo tudi 
lastniki kmetije, če želijo preveriti status svoje 
kmetije.

Spremembe zakona posredno vplivajo tudi 
na promet s kmetijskimi zemljišči. Zakon 
dovoljuje, da se pri prometu s kmetijskimi 
zemljišči od zaščitene kmetije lahko odtuji 
zemljišča,  ki jih je mogoče nakloniti dedičem 
z oporoko. Do spremembe zakona so bila 
to kmetijska neobdelovalna zemljišča, torej 
pašniki in gozd. S spremembo zakona pa so 
to kmetijska zemljišča z boniteto, nižjo od 40 
bonitetnih točk, gozdna zemljišča in stavbna 
zemljišča, ki ne služijo za potrebe kmetije, če 
velikost zemljišča ne presega dveh odstotkov. 

Bojan Miklavčič, načelnik

Senzorično ocenjevanje izdelkov

Babica Jerca in Dedek Jaka še z več ponudbe
hajajo proizvajalci, ki so lahko ponosni na 
kakovost svojih izdelkov. Majda Možina s 
kmetije Zamuda iz Dolenčic je prejemnica 
zlatega in srebrnega priznanja za dve vrsti 
piškotov, Irena Kejžar z domačije Na Polud 
iz Robidnice je prejela dve zlati priznanji za 
suhomesnate izdelke, Anka Vodnik s kmetije Pr’ 
Andrejon iz Žetine tri zlata priznanja za maslo, 
sir in kruh, Majda Hladnik s kmetije Lužar iz 
Kladij pa štiri zlata priznanja za dve vrsti kruha 
in dve vrsti piškotov. 

Martinucovi iz Dolenje Ravni so iz letošnjega 
ocenjevanja odnesli štiri bronasta priznanja, 
štiri srebrna in pet zlatih za različne izdelke 
iz sadja, zelenjave in gozdnih plodov, Petra 
Potočnik s kmetije Pr’ Šupc pa je kakovost 
svojih izdelkov iz zelenjave potrdila s po dvema 
zlatima in bronastima priznanjema.   

Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora Fo
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Za vstop v podjetniške 
vode je treba kar nekaj pogu-
ma. Kako si se odločila za 
samostojno podjetniško pot? 

Nikoli si ne bi mislila, da 
bom kdaj podjetnica. Ko sem 
lani konec oktobra pristala na 
zavodu, sem vedela, da služb ni. 
Razmišljala sem, kaj me veseli, 
v čem lahko uspem, kaj lahko 
ponudim trgu. Rekla sem si: 
totalni začetnik sem, na katero 
koli izobraževanje grem, lahko 
samo pridobim. Nikoli prej 
šivalnega stroja sploh videla 
nisem, kupila sem ga šele, ko 
sem naredila tečaj. Ob jutrih 
sem otroka odpeljala v vrtec, 
vse postorila po stanovanju, 
nato pa začela šivati. 

Imaš dva sinova, izdeluješ pa 
oblekice za deklice. Kako to? 

Idej je bilo na začetku polno. 
Hotela sem šivati stvari iz usnja, 
kombinirati izdelke z lesom, 
vendar bi morala sodelovati 
še z drugimi. To bi bil pa že 
projekt, neodvisen od mene. 
Izziv mi je namreč, da vse, 
od ideje do izvedbe, naredim 
sama, ob tem pa poskušam čim 

bolj znižati stroške. Iskala sem produkt, ki bi 
bil funkcionalen in bi se ga dalo enostavno 
izdelati. V knjižnici sem si izposodila revije, v 
njih obstoječe kroje pa poenostavila. Še vedno 
pa traja približno štiri ure, preden je oblekica 
narejena. Izhajala sem iz ekonomske računice: 
za oblekice za punčke je treba malo materiala, 
lahko se nosijo. Ko greš na nek dogodek, pa se 
ti otrok popaca, pri deklici samo obrneš oble-
kico okrog, pa je. In je bilo naenkrat veliko več 
prednosti za dekliško oblekico v primerjavi s 
fantovskimi hlačami. 

Katere izdelke si najprej izdelovala? 
Najprej sem začela izdelovati trakove za 

nošenje otrok, nosilke oziroma sling. Izdelava 
se mi je zdela enostavna, uporaba pa zelo 
praktična, vendar niso šli v promet zaradi 
internetnega modela prodaje, ki se ga najbolj 
poslužujem. Potreben je stik s človekom, da 
pomeri, jaz pa tudi (še) nimam poslovnih pros-
torov.  Zdaj največ izdelujem oblekice 4 v 1, ki 
se lahko nosijo na štiri strani, rutke, mašnice za 
deklice, majhne torbe za pleničke ... 

Katere materiale uporabljaš?
Največ klasični džins, ker je vsestranski in 

povsod paše, primeren je za vsak dan. Je rdeča 
nit vseh mojih izdelkov. Na drugi strani oble-
kico kombiniram z bombažnim materialom, 
da je malo bolj elegantna. Uporabljam lesene 
gumbe, ker je les naraven in vsebinsko bogat 
material. 

Kdo so tvoje stranke, kako vzpostavljaš 
stik z njimi? 

Za zdaj pridem do svojih strank samo prek 
facebooka ali e-pošte. Obiskala sem tudi nekaj 
sejmov v Škofji Loki ter Kranju, kjer je bil odziv 
zelo dober. Kontaktirajo me, želijo izvedeti 
ceno, rok dobavljivosti, velikosti oblekic. Tiste, 
ki jih poznam, povabim na neobvezujočo kavo. 
Stranke lahko pošljejo blago tudi po pošti in 
naredim izdelek na njihovo željo po fotografiji 
z interneta, recimo.

Kakšni so tvoji načrti? 
Zelo hrepenim po šiviljskih tečajih, to se 

mi zdi nujno, če se želim izpopolnjevati. Že 
nekaj časa imam v načrtu izdelavo aladink, 
harlemskih hlač. Najprej za najmlajše, potem 
pa še za odrasle. Želim pa, da me najprej 
dobro spoznajo v lokalnem okolju, potem pa 
tudi širše. Dobila sem tudi že nekaj naročil za 
vrtce. Moj produkt je zelo primeren za darilo, 
lahko izbiraš, kakšen naj bo izdelek, gre za zelo 
individualen pristop. 

Zdi se nam, da le služba za nedoločen čas 
nekaj velja in ponuja več (socialne) varnosti. 
Te je strah podjetniške poti? 

Moram reči, da ne. Ni me bilo strah začeti, 
saj sem dobila nekaj nepovratnih sredstev, ki 
jih vračam v državno blagajno s plačevanjem 
prispevkov. Vse skupaj sem vzela precej resno 
in ne mislim po nekaj mesecih zapreti firme ali 
pa se zaposliti, ker ne poznam delodajalca, ki bi 
vzel v službo mamico dveh otrok, ki gre vsake 
toliko časa na bolniško. Ko izgubiš službo, 
si postavljen pred dejstvo, ampak na ta način 
nastajajo novi uspešni posli. Orodje prodaje 
imamo, to je facebook (Me Elita kreativni 
atelje). Znanje tudi ni bilo nikoli bolj dostopno, 
kot je zdaj, predvsem na račun interneta, kjer 
so tudi načini dela zastonj: le angleško moraš 
znati. 

Kaj svetuješ brezposelnim? 
Se mi zdi, da velikokrat govorimo, da je vse 

slabo, nič se nam pa ne da ali pa si ne upamo 
narediti za to, da bi se to spremenilo. Ko smo 
prisiljeni v to, pa ugotovimo, da znamo veliko 
stvari. Sugestija brezposelnim je, da se usedejo 
sami s sabo in premislijo, kaj si želijo delati, 
napišejo na list papirja, kaj znajo in od česa 
bi lahko živeli. Kritična sem tudi do medijev, 
saj dandanes prispevajo veliko k soustvarjanju 
psihoze negativnosti, brezizhodnosti. Je pa 
tako, da moramo mi nekaj dati družbi, ne samo 
čakati, da bo nam nekdo nekaj dal. Potrebna je 
velika mera samoiniciativnosti. Ni treba, da je 
to izdelek, lahko je tudi storitev. Kar se mi zdi 
pomembno, je tudi, da si znaš postaviti ceno, 
da sebe ne razvrednotiš. Pa preračunati moraš, 
ali se ti posel izide. 

Damjana Peternelj

Podjetniško svetovanje  
v Gorenji vasi

Za vse tiste, ki razmišljate o registraciji pod-
jetja, bo Razvojna agencija Sora organizirala 
brezplačno podjetniško svetovanje. Vse o tem, 
kako odpreti podjetje, kakšno mora biti ime, 
koliko dejavnosti lahko registriramo, kakšne so 
razlike med s. p. in d. o. o., vam bo svetovala 
Julija Primožič, podjetniška svetovalka vstopne 
točke VEM.

Svetovanje bo v petek, 30. avgusta, od 
9. do 12. ure, v prostorih Občine Gorenja 
vas - Poljane. Dodatne informacije dobite na 
telefonski številki 04/50-60-220 ali po e- pošti: 
info@ra-sora.si. Prijave so obvezne.  

Mobilna svetovanja financirata Minis-
trstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
Spirit Slovenija, javna agencija za spodbujanje 
podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in tur-
izma. Izvaja se v okviru javnega razpisa za fi-
nanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev 
v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju 
v letu 2013.                                                J. B.

Melita Čadež, Me Elita kreativni atelje Poljane

Od manekenke do spretne šivilje
Melita Čadež, nekdanja najlepša soseda in Bondovo dekle, pojasnjuje, da je 
šivati začela po naključju. Z manekenstvom se ni dolgo ukvarjala; po poklicu 
je upravni tehnik in je imela sedem let redno zaposlitev za nedoločen čas. Še 
preden jo je izgubila, je dve leti aktivno iskala novo, tudi prek zvez in poznanstev, 
a ni šlo. Tri dni potem ko je pristala na zavodu, se je udeležila tečaja šivanja v 
Ljubljani. Tam je padla odločitev: šivala bo za najmlajše, enostavno in unikatno. 
Odprla je s. p. in prvič v svojem življenju pri delu, kot pravi, res uživa.
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Melita z unikatnimi oblekicami na sejmu ob tednu obrti in 
podjetništva v Škofji Loki.
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Vstopna točka VEM  
na Razvojni agenciji Sora

Razvojna agencija Sora je ena izmed 
vstopnih točk VEM (vse na enem mestu). 
Njena naloga je izvajanje celovitih podpornih 
podjetniških storitev za različne ciljne sk-
upine. 

Potencialnim podjetnikom, delujočim pod-
jetjem in drugim zainteresiranim nudimo os-
novno svetovanje, ki je povezano z zagonom, 
poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem 
poslovnih idej, varstvom intelektualne lastnine, 
uporabo različnih podpornih inštrumentov in 
usmerjanjem k državnim spodbudam, ki so 
na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva.  
Na naši VEM točki je mogoče prek državnega 
portala e-VEM izvesti registracijo podjetja 
pa tudi postopke statusnih sprememb ali 
izbrisa gospodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov. 

Za vse omenjene ciljne skupine izvajamo 
tudi informativne, promocijske in tematske 
delavnice. Tedensko vsem zainteresiranim prek 
elektronske pošte posredujemo Moj spletni 
priročnik. To je informativni bilten z aktualnimi 
informacijami s področja podjetništva.

Vse storitve vstopne točke VEM so 
brezplačne. 

Za vse dodatne informacije pokličite na 
Razvojno agencijo Sora na telefonsko številko: 
04/50-60-220 ali pišite na e-naslov: info@
ra-sora.si.

Aktivnosti vstopnih točk VEM financirata 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
in Spirit Slovenija, javna agencija za spodbu-
janje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in 
turizma. Izvajajo se v okviru Javnega razpisa 
za financiranje izvajanja celovitih podpornih 
storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem 
nivoju v letu 2013 »VEM 2013«.

RAS

I zše l  je  drug i 
del knjige Pilovška 
kronika avtorja An-
tona Bogataja. Delo 
vsebuje zapise iz 
zgodovine oseliške 
fare. Že skoraj po-
zabljene podatke so 
mu zaupali številni 
starejši farani in ljud-
je, ki jih ta vprašanja 
zanimajo. Želeli so, 
da se ohranijo nji-
hova pr ičevanja. 
Po s o d i l i  s o  m u 
dragoceno slikovno 
gradivo in s tem dali 
kroniki neprecenljivo vrednost. Največ podatkov 
je dobil v nadškofijskem arhivu v Ljubljani in v 
zgodovinskem arhivu v Škofji Loki.

Iz vsebine: zgodovina fare Stara Oselica 
od ustanovitve vikariata leta 1753 dalje; delo-
vanje ljudskih šol v Stari Oselici in na Trebiji od 
začetkov do njunega zaprtja z imeni učiteljic in 

Krediti za podjetja  
in dopolnilne dejavnosti  
na kmetijah

V okviru kreditne sheme Razvojne agencije 
Sora je odprt razpis, v okviru katerega lahko 
podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
pridobijo ugodna dolgoročna in kratkoročna 
posojila. 

Dolgoročna posojila so na voljo za na-
kup stavbnega zemljišča in njegovo komu-
nalno opremo, nakup, graditev in adaptacijo 
poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmeti-
jske mehanizacije. Obrestna mera je 6-mesečni 
euribor plus 1,5 odstotka, posojilo pa lahko 
najamete za največ deset let. 

Kratkoročna posojila lahko najamete za 
financiranje tekočega poslovanja, in sicer za 
do 12 mesecev po obrestni meri 2,5 odstotka 
nominalno. 

Za podrobnejše  informacije o razpisu po-
kličite na Razvojno agencijo Sora na telefonsko 
številko 04/ 50-60-220.

RAS

Izšlo je: Pilovška kronika 2

učiteljev; pot izseljencev iz fare med letoma 1880 
in 1924; padli farani v prvi svetovni vojni in padli 
ter pogrešani v drugi svetovni vojni.

Za naročilo pokličite Antona na telefonsko 
številko 040/308-250 ali Valentina na številko 
040/377-356.

A. B.
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Kdo vas je navdušil, da ste postali gasilec 
in kako dolg je vaš gasilski staž?

Težko bi rekel, da me je kdo posebej navdušil 
za gasilstvo. Na mojo odločitev postati gasilec 
je še kot na otroka vplivalo več dejavnikov, na 
primer to, da so gasilci imeli uniforme in bili v 
njih imenitni, o njih so ljudje govorili spoštljivo. 
Poleg tega so imeli tehniko, ki je mladega fanta 
že sama po sebi privlačila, ne nazadnje je bil 
v družini vedno pozitiven odnos do gasilstva. 
Tudi kakšno kmečko delo je včasih počakalo na 
račun gasilskih vaj. V matično knjigo sem bil 
vpisan leta 1969, torej sem gasilec že 44 let.

Kako se je gasilstvo spreminjalo v vašem 
mandatu?

Spremembe so velike, čeprav je osnovni pomen 
gasilca in gasilstva v družbi ostal enak – pomagati 
sočloveku v stiski. V prejšnji državi je bilo več 
poudarka na številčnosti članstva, nekoliko manj na 
strokovnosti. Sodobna oprema je bila bolj pojem, 
večinoma nedosegljiva. To smo še posebej občutili 
v manjših društvih, kakršno je naše. Če pogledam 
nazaj na opremo, predvsem na osebno zaščito, 
imam občutek, da smo se takrat šli bolj gasilsko 
folkloro. Kmalu po osamosvojitvi so se razmere v 
gasilstvu hitro pričele obračati na bolje, vsaj za našo 
občino upam to reči. Poudariti pa moram, da smo 
v novi državi dobili tudi precej razširjen seznam 
nalog, ki jih danes moramo gasilci opravljati. 
Slovenska zakonodaja, ki ureja področje gasilstva, 
je gasilcem naložila veliko več odgovornosti ter 
razširila nabor nalog in obveznosti. Za odgovorno 
in varno opravljanje teh nalog so bila in so še 
potrebna dodatna znanja, redna usposabljanja in 
razmeram prilagojena nova oprema. 

Kako ste na vašem območju občutili raz-
liko v primerjavi z gasilskimi društvi, ki ne 
pokrivajo hribovitega območja? 

PGD Javorje je imelo vedno vizijo, le 
uresničiti jo je bilo težje kot v večjih krajih. 
Geografska lega področja, ki ga pokriva naše 
društvo, je hribovita in se razprostira od Blegoša 
pa skoraj do Luše, od 500 do 1500 m nadmorske 

Ciril Alič, PGD Javorje

Gasilci potrebujejo dobro 
opremo, da lahko rešujejo
PGD Javorje je bilo ustanovljeno 11. oktobra 1953 in letos praznuje 60 let 
delovanja. Hribovit teren, strme ceste, v zimskem času pa še težko dostopne 
z običajnimi vozili ter veliko lesenih počitniških hišic, postavljenih v gozdu – 
vse to je javorskim gasilcem že marsikdaj otežilo posredovanje in reševanje 
pri naravnih in elementarnih nesrečah. K razvoju društva in članov je veliko 
prispeval dolgoletni član Ciril Alič, višji gasilski častnik I. stopnje, ki je društvu 
neprekinjeno predsedoval 22 let. Ob okroglem jubileju društva smo mu zastavili 
nekaj vprašanj o dogajanju v društvu in gasilstvu nasploh.
višine, v zimskem času je največkrat možen 
dostop le po eni normalno prevozni cesti iz 
Poljan. Tako smo si prizadevali opremiti društvo 
s tako opremo, ki bo tudi uporabna v našem pro-
storu. Primerjave z društvi, ki pokrivajo ravnin-
ska območja, po mojem mnenju ne moremo 
delati. Žal se s tem ne strinjajo nekateri, ki krojijo 
vrhovno politiko gasilstva. Posledica tega je 
največkrat nabava neprimerne opreme. V PGD 
Javorje sem podpiral le opremljanje z opremo, ki 
je primerna za naše kraje, tudi če je ta nekoliko 
dražja in kakšno leto kasneje nabavljena.

Na katere projekte ste najbolj ponosni 
in kateri so tisti, ki so pomembni za PGD 
Javorje?

Mandatov je bilo več, projektov pa tudi vsaj 
toliko kot mandatov. Če se spomnim le največjih, 
kot so praznovanje 40-letnice društva, nabava 
kombija (1995), nov prapor (1998), najem garaže 
in izdelava fasade na objektu KZ Škofja Loka, 
obnova gasilskega doma, praznovanje 50-letnice 
društva in izdaja kronike PGD v knjižni obliki 
(2003), nabava gasilskega kamiona GVC 16/25 
(2010) in AED (2011) … Poudariti moram, da je 
izvedba teh projektov zasluga vseh gasilcev, ki so 
pri njih sodelovali in tudi tistih, ki so pomagali. 
Vsak projekt je bil za društvo pomemben, 
uresničevali smo jih glede na trenutne potrebe 
oziroma priložnosti in zmožnosti. Morda bi 
izpostavil nabavo gasilskega vozila GVC 16/25. 
Osebno bi med pomembnejše uvrstil projekt stal-
nega izobraževanja članov. Tu ne gre za formalni 
projekt, ogromno pa mi pomenijo še izboljšanje 
sodelovanja, spoštovanje in razumevanje med 
člani ter povečanje njihove pripadnosti društvu.

Kako sta se opremljenost in znanje širila? 
Kako je bilo s članstvom? Čemu ste dajali 
poudarek?

Poudarek je bil vedno na delu z mladimi, 
izobraževanju in vajah. Z gasilstvom smo 
pričeli seznanjati otroke že v šoli, zdaj tudi v 
vrtcu. Koliko se jih potem odloči za gasilstvo, 
je največ odvisno od našega dela z mladimi 
in odnosa do gasilstva v njihovem domačem 
okolju. Z zadovoljstvom ugotavljam, da se 
članstvo stalno povečuje. Pri nas je potrebno 
kar precej logistike in požrtvovalnosti, saj so 
gasilci v društvu iz vseh vasi, tudi tistih, ki so 
oddaljene več kilometrov. Oddaljenost gasil-
cev od gasilskega doma je problem v primeru 
intervencije. Po drugi strani pa je razpršenost 
gasilcev po širšem okolju tudi velika prednost 

v smislu preventive. Odkar se gasilci s svojim 
znanjem po vseh vaseh, se je tudi število inter-
vencij zmanjšalo. 

Poleg delovanja v domačem društvu ste 
ves čas delovali tudi širše na občinski ravni 
in na ravni GZ Škofja Loka. Kaj bi glede 
tega izpostavili?

Na teh ravneh delujem največ na področju 
izobraževanja. V občinskem gasilskem poveljstvu 
sem pomočnik poveljnika in sem zadolžen za 
organizacijo usposabljanj in tečajev. V Gasilski 
zvezi Škofja Loka sem bil predsednik komisije za 
izobraževanje, zdaj sem drugi mandat podpredsed-
nik GZ Škofja Loka. Tu bi dodal, da je GZ Škofja 
Loka, katere člani smo tudi mi, ostala neokrnjena 
in je ena najbolje delujočih v Sloveniji. Ker sem 
zasledil dvome o smiselnosti obstoja tako velike 
zveze, sem pri razgovorih s predstavniki drugih 
manjših zvez ugotovil, da smo lahko le zadovoljni, 
saj smo uspeli obdržati to zvezo skupaj. 

Kaj pa v gasilstvu še vedno ni urejeno?
Trenutna organiziranost gasilstva v obliki 

društva je ustrezna le za podporni del članstva. 
Za operativnega gasilca je prostovoljstva konec z 
njegovo sicer prostovoljno odločitvijo, da postane 
operativni gasilec. Moti me, da ljudje gledajo na 
gasilce enako kot na člane drugih društev, ki se 
združujejo predvsem zaradi lastnih interesov in 
zabave. Ne rečem, da se gasilci ne družimo tudi 
zaradi zabave, vendar je vedno v ospredju naše 
poslanstvo »na pomoč«, povezano z odgovor-
nostjo in s tveganji. Gasilci ne potrebujemo dobre 
zaščitne opreme, dobre tehnike in vozil zaradi 
lastnega prestiža, ampak mi občani potrebujemo 
gasilca, ki je dobro zaščiten, ima potrebno znanje 
in dobro tehnično opremo, da nas bo lahko reševal, 
če bo treba. Želel bi, da se ljudje tega zavedajo! 
Status operativnega prostovoljnega gasilca tre-
nutno ni ustrezno rešen. Urediti bi ga bilo treba 
najprej na nivoju države, nato pa vse do lokalne 
skupnosti. Vedno sem si prizadeval, da bi tu prišlo 
do spremembe, ki bi zagotovila, da bo prostovoljni 
gasilec pri svojem človekoljubnem delu tudi kot 
človek primerno zaščiten, ko bo brez plačila več 
ur v blatu, vodi, dežju ali ognju reševal ljudi in 
imetje in ko bo za to tudi sredi noči vstal iz tople 
postelje. Žal pa moj glas redko naleti na tako vi-
soka ušesa. Nisem pristaš privilegijev in dodatnih 
ugodnosti, vendar prostovoljni operativni gasilec 
zasluži vsaj približno enako kakovost življenja kot 
drugi državljani.

Lidija Razložnik
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Gasilska zveza Škofja Loka je Cirilu Aliča 
podelila odlikovanje GZ Slovenije II. stopnje, 
posebno društveno priznanje za aktiven prispe-
vek k delu društva v preteklem mandatnem 
obdobju (2008–2012), PGD Javorje pa mu je 
podelilo posebno društveno plaketo za poseben 
prispevek k razvoju društva v 22-letnem pred-
sedovanju društvu.
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PGD Gorenja vas je skupaj z Občinskim 
gasilskim poveljstvom (OGP) Občine Gorenja 
vas - Poljane organiziral tečaj NMP in PP, ki 
so ga izvedli predstavniki Reševalne postaje 
Kliničnega centra Ljubljana pod vodstvom 
Antona Posavca. »Tečaj obsega 80 ur in 
je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega 
dela. Na koncu sledi zahteven izpit iz dveh 

PGD Gorenja vas

Posredovali bodo tudi ob tehničnih nesrečah
V marčevski številki Podblegaških novic smo pisali o novi pridobitvi PGD 
Gorenja vas, to je termokameri, ki je v veliko pomoč pri reševanju ob naravnih 
in elementarnih nesrečah. Druga velika pridobitev v letošnjem letu za društvo 
je tudi oprema za tehnično reševanje. Pred kratkim so člani uspešno opravili 
tudi tečaj nujne medicinske pomoči (NMP) in prve pomoči (PP).

delov (teorija in praksa). V ekipo NMP PGD 
Gorenja vas je sicer vključenega tudi nekaj 
medicinskega osebja, ki se s tem ukvarja pro-
fesionalno. Društvo tako šteje 20 paramedikov 
oziroma prvih posredovalcev – bolničarjev. Na 
ravni OGP pa je tečaj NMP uspešno opravilo 
39 gasilcev,« je pojasnil Jure Trlep, poveljnik 
PGD Gorenja vas. »Na vseh vajah poskušamo 
vključiti komponento reševanja poškodovanih 
oziroma naglo obolelih. Vse ekipe bi lahko z 
delom v praksi začele že danes, a tukaj gasilci 
naletimo na težavo. Vso opremo smo nabavili 
s prispevki občanov, zdaj pa je na potezi OGP 
Občine Gorenja vas - Poljane, da spremeni 
načrte alarmiranja.« 

Enota NMP v Gorenji vasi je opremljena z 
vso opremo za reanimacijo, opremo za apliciran-
je kisika, osnovnim sanitetnim materialom ter 
več vrstami nosil. Oprema je povezana tudi s 
tehničnim reševanjem, saj za celostno pomoč 
občanom potrebujemo vse. V društvu so 
bogatejši tudi za defibrilator, ki je življenjskega 
pomena. Letošnja druga pomembna društvena 
investicija je bila tudi nabava opreme za 

tehnično reševanje. »Oprema ni namenjena le 
posredovanju v prometnih nesrečah, saj vemo, 
da se na območju, ki ga pokriva PGD Gorenja 
vas in območju občine, srečujemo z različnimi 
vrstami tehničnih nesreč. Najpogostejše so 
nesreče v kmetijstvu (prevrnjeni traktorji oz. 
drugi delovni stroji), precej je nesreč v gozdu. 
Tehnična pomoč je velikokrat potrebna tudi pri 
nesrečah v industriji oziroma obrti,« je pojasnil 
poveljnik PGD Gorenja vas. Pri usposabljanju za 
tehnično reševanje jim veliko pomaga inštruktor 
Gasilske šole Ig in poklicni gasilec v Gasilski 
brigadi Ljubljana Rok Košir. 

Dan gasilcev v Gorenji vasi
Gasilci PGD Gorenja vas so vso omenjeno 

opremo predstavili tudi vaščanom na t. i. dnevu 
gasilcev v Gorenji vasi, v okviru katerega sta 
bili izvedeni tudi dve gasilski vaji – požar v 
stanovanjski hiši Svislar Telekom in prikaz 
posredovanja ob prometni nesreči z več 
poškodovanimi. Konec maja je PGD Gorenja 
vas organiziralo tudi vajo Sokolski dom 2013 
na objektu občine, na kateri so sodelovala vsa 
društva OGP občine Gorenja vas - Poljane. 
PGD Gorenja vas se zahvaljuje vsem krajanom 
Gorenje vasi in okoliških vasi ter podjetnikom, 
ki so jim pomagali pri nakupu opreme.

Lidija Razložnik

Kot je povedal predsednik PGD Lučine Edo 
Oblak, je vozilo, ki ga gasilci uporabljajo zdaj, 
iz devetdesetih let, razloga, da so dobili dotacijo 
iz države, pa sta predvsem dva: na območju, ki 
ga pokrivajo lučinski gasilci, je revno s pitno 
vodo, poleg tega tudi ni hidrantnega omrežja. 
Novo vozilo bo tako uporabno za oskrbovanje 
gospodinjstev s pitno vodo, v primeru požara bo 
gasilcem takoj na voljo voda iz cisterne, v katero 
gre 5500 litrov. Staro vozilo bodo predelali, da ga 
bodo lahko uporabljali kot moštveno vozilo. 

Sredstva, skupaj 80.000 evrov, za nakup vozila 
so/bodo prišla prek občine od države, gasilci 
morajo ostanek zbrati sami. »Časa imamo do 
novega leta. Zalogaj je velik, a če vozila ne bi 
kupili letos, bi morali v skladu z načrti čakati 
osem let,« je povedal Oblak. Nekaj denarja so že 
zbrali z delom in donacijami podjetij iz bližnje in 
daljne okolice, gospodinjstva so tudi že prispevala 
po 200 evrov. »Prav vsem, ki so že pomagali na 
ta način, se želim zahvaliti,« je dejal predsednik 
PGD Lučine in dodal, da zdaj za pokritje celotne 
investicije manjka še 40.000 evrov. Nekaj denarja 
bodo zbrali z organizacijo oziroma sodelovanjem 
pri organizaciji različnih dogodkov, ki se bodo 
večinoma v Lučinah zvrstili do konca leta, s 

PGD Lučine

Gasilci so avto že dobili, zdaj pospešeno zbirajo denar
Prostovoljno gasilsko društvo Lučine bo dobilo novo gasilsko vozilo. Avto MAN 
z oznako TGM 13 290 je v kraj prispel pred približno 14 dnevi, kjer so si ga 
nekateri krajani že lahko ogledali, zdaj pa je že v nadgradnji v Celju, od koder 
ga bodo predvidoma dobili konec leta. Celotna investicija je vredna 150.000 
evrov, gasilci morajo sami zbrati 40.000 evrov.

prošnjo za finančno podporo pa se obračajo tudi 
na prebivalce ožje in širše okolice, kakor tudi na 
podjetja. Veseli bodo vsakega evra in se za prispe-
vke že v naprej zahvaljujejo. Denar je mogoče 
nakazati na račun SI56 0700 0000 0157 618, odprt 
pri Gorenjski banki, kdor želi, pa se lahko obrne 
tudi na sedež PGD Lučine. 

Ob tem spomnimo, da dohodninska za-
konodaja omogoča, da vsak plačnik dohodnine 
lahko izbere, komu naj država nakaže največ 
0,5 odstotka dohodnine, ki jo plača davkariji. 
Do konca leta tako lahko na posebnem obrazcu 
določimo, da na primer želimo 0,5 odstotka od 
naše dohodnine nameniti GD Lučine, namesto 
da ta denar gre v državni proračun. S takšno 
odločitvijo torej posameznik ni prikrajšan, za 
gasilce pa je izjemno dobrodošla pomoč. Gasilci 
bodo o tem krajane še podrobneje seznanili, ura-
dne informacije o takšni možnosti pa so na voljo 
med drugim na spletni strani davčne uprave.

V naslednjih mesecih vrsta dogodkov 
Gasilci tudi sami seveda vlagajo veliko 

energije in svojega časa v to, da bi tudi sami 
zbrali čim več denarja. Poleg ostalih aktivnosti 
bodo tako med drugim sodelovali s Športnim 

društvom Špik pri izvedbi kolesarskega vzpona 
na Pasjo ravan 4. avgusta, ki je ena izmed štirih 
dirk, ki štejejo za pokal poljanskih puklov. 
Že vikend kasneje bodo skrbeli za gostinsko 
ponudbo na GHD Lučine, 25. avgusta pa bodo 
organizirali Predšolski žur – če bo lepo vreme. 
Nastopil bo ansambel Pogum. Določena sta že 
tudi dva termina za ples s skupino Gadi, in sicer 
12. oktobra in 13. decembra. O tem vas bomo 
še obveščali v Podblegaških novicah.

Če bo šlo vse po načrtih, bo v Lučinah še ena 
zanimiva in športno obarvana prireditev, ki se 
jo bo vredno udeležiti, a za zdaj več Oblak ni 
želel povedati. »Poskrbeli bomo, da bodo ljudje 
obveščeni o tem, ko bo vse dogovorjeno,« je 
zatrdil sogovornik. 

Milka Bizovičar
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Amaterski slikar Zvone Kern je v začetku junija 
organiziral dobrodelno kulturno prireditev Štorija gre 
naprej kot nadaljevanje uspešne kulturno-glasbene 

prireditve Pol Polanc & Pol Primorc. Na prireditvi, kjer 
so se zbirala finančna sredstva za nakup defibrilatorja 

za PGD Gorenja vas, so sodelovali umetniki iz 
Poljanske doline ter prijatelji Zvonka Kerna, DPŽ 
Blegoš, Tina Mlinar Rozinger, Andreja Stržinar, 

Alenka Peternel, PS Step, DJ Pero in DJ Luxe, Bert 
Sotler … Razstava slik z možnostjo odkupa ter klic 
dobrodelnosti sta privabila ljudi od blizu in daleč, 
da so prispevali za nakup življenjsko pomembne 
aparature. Tako se je PGD Gorenja vas pridružilo 
PGD Trebija, Sovodenj in Javorje, ki že imajo AED 

(defibrilator). 
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Dnevno se veliko prebivalcev občine 
Gorenja vas - Poljane vozi na delo ali študij v 
Ljubljano. Mnogi za pot do prestolnice izberejo 
povezavo prek Lučin in Horjula, kjer se izognejo 
gneči in postankom pred semaforji. Potovanje 
z avtomobilom je resda najhitrejše, ne pa tudi 
najcenejše. Od nedavnega se lahko iz Suhega 
dola do centra Ljubljane peljete za ceno ene 
kave, kar je zanimivo predvsem za tiste, ki se 
občasno odpravijo v Ljubljano in niso toliko 
vezani na uro.

Občina Dobrova - Polhov Gradec se 
je namreč skupaj z ostalimi primestnimi 
občinami in Mestno občino Ljubljana odločila 
za vključitev obstoječih avtobusnih linij 51 
(Ljubljana–Dobrova–Polhov Gradec), 52 
(Polhov Gradec–Črni Vrh) in 53 (Polhov 
Gradec–Suhi Dol), 55 (Ljubljana–Vrzdenec) 

Gobice, ponekod sem zasledila, da jih ime-
nujejo kefirjeve kroglice, sem pojedla skupaj s 
kefirjem. Lepile so se mi za zobe in bile so zanič. 
Trudila sem se in požirala, ker sem že večkrat 
slišala, kako je kefir zdrav. Naslednji dan mi 
je prijateljica prinesla še navodila in moram 
priznati: brez njih bi vse skupaj opustila, tako pa 
zdaj vsak dan pripravljam čudovit gost mlečni 
napitek z marmelado. 

Starost te gobice ni znana, ampak ugibajo, da 
že mnogo stoletij. Tisti, ki kefir redno uživajo, 
doživijo visoko starost. To so raziskovali med 
ljudstvi na Kavkazu. Edina težava na našem 
koncu je, da je pravo domače mleko težko dobiti, 
se pa naredi kefir tudi iz alpskega mleka, za kat-

Domača lekarna

Če ne morete spati ali ste utrujeni, pijte kefir
Pred tremi tedni mi je prijateljica prinesla male drobne gobice za pripravo ke-
firja. Ker nisva imeli časa, da bi mi povedala, kako se pripravlja in uživa, sem 
pa mislila, da je postopek tak kot pri jogurtu, sem pripravila kefir in vse skupaj 
jedla. Joj, kako je bilo zanič.

erega pravijo, da ga ni dobro preveč uživati. 
Beseda »keif« je turškega izvora in pomeni 

dobro počutje. Po brskanju za zapisi o kefirju 
zasledimo, da znanstveniki ne uspejo ugotoviti, 
kako je nastala tako svojevrstna kombinacija 
kvasovk in bakterij. V laboratoriju ne uspejo 
narediti česa podobnega, zato gobico ljudje 
prenašajo iz rok v roke in si tako podarjajo 
zdravje. Gobic oziroma kefirjevih zrnc se v 
trgovinah ne dobi. 

Iz rok v roke
Kefir ima zelo veliko zdravilnih učinkovin, 

saj izboljšuje imunski sistem, pospešuje pre-
bavo, omogoča boljšo vezavo železa in kalcija 

iz hrane v kri, pomaga uravnavati delovanje 
ledvic, jeter in živčnega sistema, z njim telo dobi 
aminokisline, vitamin B, pomaga pri motnjah 
spanja, depresiji in kronični utrujenosti. 

Žlico kefirjevih zrnc dobimo od prijatelja, 
jih damo v keramično, stekleno ali plastično 
posodo, pokrijemo s prtičkom ali z bombažno 
kuhinjsko krpo ter pustimo stati od 16 do 20 
ur pri temperaturi okrog 20 stopinj Celzija. Če 
zorimo dlje, je napitek gostejši in bolj kisel, če 
pa predolgo, nastane zraven voda, ki je prav 
tako užitna, saj je gobica porabila večino mleka 
za svoj razvoj. Kefir premešamo z leseno ali 
plastično žlico, nikakor ne sme priti v stik s 
kovino. Precedimo skozi plastično cedilo. Na 
njem ostanejo večje in manjše gobice ali kro-
glice, uporabimo jih za naslednjo pripravo. Če 
se jih namnoži preveč, jih shranimo v steklenem 
kozarčku v mleku v hladilniku. Nikakor jih ne 
smemo prati z vodo, ker bakterijam in kvasov-
kam klor škodi. 

Pripravljeni kefir lahko shranimo za dalj časa v 
večjo steklenico in pustimo v hladilniku. Po želji 
mu dodamo raznovrstne marmelade, najboljši je 
s češnjevo in marelično, tudi z medom je čudovit, 
lahko vmešamo kosmiče ali pa kar koščke sadja. 

Ko se zrnca razmnožijo, jih lahko shranimo 
v steklenem kozarčku, prelite z mlekom. Tako 
shranjena nas lahko čakajo več mesecev. Nekateri 
jih v vrečki zamrznejo in kasneje uporabijo po 
potrebi. Lahko jih podarite naprej, tako bom na-
redila jaz. Če me zanje vprašate, jih lahko dobite 
takoj. Jaz ga uživam že nekaj tednov, poskusite 
ga tudi vi, ne bo vam žal. Jogurti, ki jih kupujemo 
v trgovini, niso primerljivi z doma narejenim 
kefirjem – niti po kakovosti niti po okusu. 

Jana Rojc

Avtobusni prevoz

Z javnim prevozom do prestolnice za ceno kave
Iz Suhega Dola avtobus Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) vozi še 
pogosteje, cena prevoza do Ljubljane pa znaša pri plačilu z vrednostno vozovnico 
Urbana 1,60 evra. Če potnik plača prevoz z gotovino, se cena prevoza obračuna 
po medkrajevni tarifni lestvici.

ter 56 (Ljubljana–Šentjošt) v mrežo linij LPP. 
To za potnike pomeni več odhodov avtobusov, 
enotno plačilno sredstvo Urbana, ki omogoča 
prestopanje tudi na mestne linije LPP v roku 
90 minut brez doplačila, nižje cene prevoza in 
vključitev v območni sistem LPP. 

Cene prevoza so na področju občine Dobova 
– Polhov Gradec tako občutno cenejše – od 40 
do 67 odstotkov oziroma za 1,10 evra do 2,50 
evra. Uvedli so tudi dve območji, pri čemer 
sodi območje Polhovega Gradca od postajališča 
Hrastenice do Črnega Vrha (linija 52) oziroma 
Suhega Dola (linija 53) v drugo območje. Cena 
enosmerne vozovnice za to območje znaša 1,60 
evra, cena splošne mesečne vozovnice pa 49 
evrov. Ta cena velja tudi za potnike, ki se bodo 
peljali z linijo 56 iz Šentjošta proti Ljubljani 
in obratno, vendar le tedaj, ko potnik v občini 

Horjul ne prestopa. V primeru, da potnik izstopi 
na območju horjulske občine in nato ponovno 
vstopi na drug avtobus, bo moral vozovnico 
plačati po medkrajevni tarifni lestvici. Razlog 
za to je, da ta občina ni pristopila v prej omen-
jeni sistem. Potniki na linijah 55 (Ljubljana–
Vrzdenec) in 56 (Ljubljana–Šentjošt), ki bodo 
vstopali ali izstopali na postajah Vrzdenec, 
Žažar, Ljubgojna, Horjul, Zaklanec pri Horjulu 
in Podolnica, ki so v občini Horjul, bodo zato 
prevoz še naprej plačevali po ceniku medkra-
jevne tarifne lestvice. 

In kako priti do vrednostne vozovnice 
Urbane? Urbano lahko potniki kupijo v Merca-
torju v Polhovem Gradcu in na Dobrovi, na 39 
urbanomatih in 226 drugih prodajnih mestih v 
Ljubljani in okolici. 

T. D.

Pred odhodom na pot je priporočljivo preveriti vozni 
red avtobusov (na postajališču ali na spletni strani 
www.lpp.si v rubriki »vozni redi«), saj se ti v času 

šolskih počitnic spremenijo.
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Dela na tokratni akciji so bila podobna kot 
pretekla leta: sajenje rož, sekanje vejevja ob 
cestah, pometanje cest in bankin ter čiščenje 
muld, pobiranje smeti. Na Hotavljah so glavna 
dela potekala na gasilskem domu, obnovili so 
nekatere ceste in rekreacijsko pešpot na Slajko 
ter most v Stranah. Potrebno je bilo obnoviti 
kamnite mize, klopice, koše, otroško igrišče.

V okviru delovne akcije je bilo na celotnem 
območju opravljenega ogromno dela, ki ga brez 
pridnih rok, traktorjev, motornih žag, gradbenih 
strojev ne bi bilo moč opraviti – še več, ne bi ga 
bilo mogoče opraviti, če ljudje ne bi bili priprav-
ljeni prostovoljno sodelovati na akciji ter tako 
žrtvovati svoj prosti čas za dobro kraja. 

Po končani delovni akciji je sledila malica. 

Četrta izvedba KBK – gorskega teka/hoje na Blegoš in nazaj 
– tokrat ni minila v znamenju novega rekorda proge, temveč v 
znamenju rekordne udeležbe. Na 13-kilometrsko progo se je tako 
podalo 149 tekačic in tekačev. Prvi in absolutni zmagovalec KBK 
je postal Simon Alič, ki je progo pretekel v času 1:09:40.

K letošnji rekordni udeležbi sta po 
mnenju ŠDMH prispevala dejstvo, da je 
KBK poslej eden izmed tekov, ki štejejo 
za pokal primorskih gorskih tekov, ter 
dogovor organizatorjev Poljanske in 
Selške doline ter Baške grape, da so se 
gorski teki, kot so KBK, Ratitovec, GM40 
in Črna prst v znamenju sodelovanja pov-
ezali v t. i. Pušeljc gorskih tekov.

Absolutni zmagovalec je postal 
domačin Simon Alič, ŠD Nanos. Naziv 

absolutne zmagovalke pa je osvojila Špela Zupan, KZG Papež, s časom 
1:29:25. Med tekmovalci je bilo zaslediti kar nekaj domačinov, kar priča o 
tem, da sta tek in hoja vedno bolj priljubljena načina rekreacije. Prav tako 
so se KBK-ja udeležili tekmovalci, ki se gorskega teka/hoje udeležujejo že 
od samega začetka. Manjkal ni niti idejni vodja tekme Boštjan Jezeršek. 
Dogodek je v kraje pod Blegošem privabil kar nekaj obiskovalcev, ki so 
ob progi spremljali tekmovalce, nekaj pa se jih je zbralo tudi na prizorišču 
v Kopačnici, kjer so lahko uživali v lepem vremenu, neokrnjeni okolici 
in pokušini domačih izdelkov in pridelkov, ki so jih lokalni ponudniki 
predstavili na stojnicah. 

»Po prvih vtisih 149 sodelujočih je bil letošnji Blegoš v znamenju res 
težkih pogojev: optimalna temperatura, mokra podlaga po nekajdnevnem 
dežju ter megla in mraz na samem Blegošu. Sonce smo tokrat pogrešali, 
čeprav je na zaključku poskrbelo, da smo tudi iz Kopačnice videli vrh 
že bogato zelenega Blegoša. Da bo udeležba letošnjega KBK-ja močno 
presegla prve tri, je dalo slutiti že število spletnih predprijav. Očitno so 
bili temelji pravi, rezultati pa praviloma privedejo do nasmeška na obrazih 
organizatorja. Poleg rekordne udeležbe je pomemben tudi podatek, da 
so vse tekmovalke in tekmovalci v cilj prišli prej kot v treh urah,« pa je 
povedal Niko Stržinar iz ŠDMH. Najboljši so prejeli medaljo v obliki 
kruha, ocvirkovce ali potice.

Lidija Razložnik

Delovne akcije

»Ko smo pričeli, nismo pričakovali takega odziva«
Letošnja delovna akcija, ki je že pred leti prerasla v dogodek, je na ceste in druga 
območja, kjer se na ta dan opravljajo različna dela, privabila nekaj manj kot 
400 vaščanov vasi Hotavelj, Srednjega Brda, Volake, Čabrač, Suše, Jelovice, 
Hlavčih Njiv, Leskovice, Laz, Robidnice, Lajš, Kopačnice, Studorja in Debeni.

Leskovičani so se zbrali v gostilni Metka, 
Hotaveljčani z okolico pa v novem gasilskem 
domu. »Ko smo pred sedmimi leti pričeli z to 
akcijo, se je zbralo okrog 100 ljudi, odziva smo 
bili veseli. Zdaj je številka skoraj štirikrat večja. 
Akcije se udeleži od vsake hiše po eden ali pa je 
prisotna vsa družina,« je pojasnil Roman Demšar 
ter dodal, da niso pričakovali tako dobrega obiska 
in takšne sprejetosti med vaščani. »Ni pa akcija 
le delo, je pomemben dogodek za druženje in 
širjenje povezanosti med krajani, vaščani.« 

Na akciji je opaziti vedno več otrok, ki se ak-
tivno vključujejo v delo ter pomagajo po svojih 
močeh, prav tako je udeležba po nekaterih vaseh 
večja kot pretekla leta. »V vsaki vasi se pozna 
odzivnost ljudi, če so tisti, ki so aktivni v KS ali 

Fo
to

: L
id

ija
 R

az
lo

žn
ik

Na delovnih akcijah sodeluje iz leta v leto več otrok.
vaškem odboru, na akcijah v prvih vrstah. Tam 
sta odzivnost in vzdušje boljša,« je še poudaril 
Demšar. Vsaka akcija je dokaz, da ljudem pod 
Blegošem ni vseeno, v kakšnem okolju živijo, in 
to zavedanje prenašajo na mlajše rodove. 

Lidija Razložnik

KBK

Letos z rekordno udeležbo,  
a brez novega rekorda

Simon Alič ni slavil zgolj v svoji 
kategoriji, temveč tudi absolutno.
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Kam julija in avgusta?
• 13. julij od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov 

na Trgu Ivana Regna. Organizira RAS.
• 13. julij ob 10. uri: Avto tuning show ob Tavčarjevem dvorcu na 

Visokem. Organizira Odbiach racing klub.
• 13. julij ob 18. uri. Gasilska parada ob 80-letnici PGD Trebija na 

Trebiji, veselica z ansamblom Dori. Organizira PGD Trebija.
• 20. in 21. julij: Pohod na Dom K. Juga–V. Baba–pl. dom pri Krn-

skih jezerih–Vratca–Mahavšček–Dom na Komni–Savica. Nezahtevna, 
označena pot, 5–6 ur hoje. Vodnica Kristina Gartner (tel. 031/678-867). 
Organizira PD Gorenja vas.

• 21. julij: Veselica z ansamblom Čuki na Hotavljah Organizira ŠDMH.
• 27. julij ob 19.30. uri: Igra »Polje, kdo bo tebe ljubil?« ter veselica 

z ansamblom Roka Žlindre. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 28. julij od 10. ure dalje: Praznik žetve na Žirovskem vrhu. Or-

ganizira TD Žirovski Vrh.
• 1. avgust: Pohod na Veliko Planino (Gradišče, 1666 m). Lahka 

označena pot, 4 ure hoje. V primeru slabega vremena je pohod 8. avgusta. 
Organizira Upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

• 3. avgust: Pohod na Krofičko (2084 m). Zahtevna označena pot, 7 
ur hoje. Dodatne informacije pri vodniku Jaku Trčku na telefonski številki 
051/356-566. Organizira PD Gorenja vas.

• 4. avgust od 12. ure dalje: 42. Dan oglarjev na Starem vrhu. Ob 
15. uri prikaz oglarjenja nato veselica z ansamblom Toneta Rusa in 
Kingstoni. Organizira TD Stari vrh.

• Od 9. do 11. avgusta: Gorsko hitrostna dirka GHD Lučine. Or-
ganizira AMD Zvezda.  

• 10. avgust: Večer slovenskih podoknic in veselica z ansamblom 
Petra Finka na Hotavljah. Organizira TD Slajka Hotavlje.

• 11. avgust: Semanji dan na Hotavljah, od 18. ure veselica z ansam-
blom Roka Žlindre. Organizira TD Slajka Hotavlje.

• 17. avgust: Kolesarski izlet. Dodatne informacije na www.sdmh.
si. Organizira ŠDHM. 

• 18. in 19. avgust: Pohod na Triglav (2864 m). Zelo zahtevna, 
označena pot. Informacije pri vodniku Dragu Trčku (tel. 031/364-859. 
Organizira PD Gorenja vas.

• 25. avgust: Predšolski žur v Lučinah: gasilska veselica z ansamblom 
Pogum. Organizira GHD Lučine. Prireditev bo, če bo lepo vreme. 

• 28. avgust: Pohod na Ojstrc (Obir) (2139 m). Lahka označena pot, 
5 ur hoje. Informacije pri vodniku Cenetu Črešnovarju (tel. 031/768-898). 
Organizira PD Gorenja vas.

• 31. avgust: Zaključek akcije Prijatelji Slajke. Organizira ŠDMH.
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V prvem delu so konjeniki prijahali ali se 
pripeljali na prizorišče. Ocenjevalna komisija jim je 
dodelila točke za videz ter usklajenost med konjem 
in konjenikom. V tem delu so se na prvih treh mes-
tih zvrstili Pavle Jereb, Maja Čadež in Milan More. 
Župnik Jože Poje je vsem konjem in lastnikom 
podelil blagoslov za dobro zdravje in sožitje.

V spremljevalnem programu so prostovoljci 
na leseni silhueti kravjih glav metali sedem-
metrski laso. Prvih pet poskusov so lahko metali 
s treh metrov, v vsakem naslednjem krogu se 
je število poskusov zmanjšalo za enega, od-
daljenost pa povečala za meter. Rajko Močnik 
je zadel z največje razdalje, sledila sta mu Pavle 
Jereb in Silvo Jezeršek.

Lovska družina Gore-
nja vas je v sodelovanju 
z Ribiško družino Vi-
soko v lovskem domu v 
Gorenji vasi pripravila 
predstavitev lovstva in 
ribištva za učence 6. raz-
reda OŠ Ivana Tavčarja. 
V sklopu naravoslovne-
ga dneva je Lado Do-
lenc, član LD Poljane, 
učencem na zanimiv in 
slikovit način predstavil 
pomembno delo, ki ga 
opravljamo lovci. Tako so izvedeli, kako lovci načrtujemo odvzem divjadi 
iz lovišča, spoznali so lovske pse, kje so meje našega lovišča in katere 
vrste divjadi prebivajo v naših gozdovih. Seznanili so se z več divjimi 
živalmi, katerih preparate in slike smo v ta namen pripeljali v lovski 
dom, da so si jih lahko ogledali in tudi izvedeli nekaj najbolj pomembnih 
značilnosti o vsakem posebej.

Po končani predstavitvi lovstva so jim ribiči predstavili delovanje 
njihove ribiške družine, kakšno je danes poslanstvo ribištva, katere 
ribe imamo v Sori in kakšne so njihove značilnosti. Učencem so poka-
zali ribiško palico dr. Ivana Tavčarja. Odziv je bil odličen, zato smo se 
odločili, da bomo tako prakso nadaljevali tudi v prihodnje, saj se nam 
zdi pomembno, da sodelujemo z institucijami iz našega okolja in tako 
otrokom že od malega privzgajamo pozitiven odnos do narave.

LD Gorenja vas

Žegnanje konjev

Družabno-tekmovalno v Novi Oselici
Poznanstva in stiki med rejci in ljubitelji konjev na sovodenjski in cerkljanski 
strani so udejanjili idejo o tekmovalni prireditvi in žegnanju konjev v Novi 
Oselici. Na srečanje so pripeljali enaindvajset konjev in oslico. Največ jih je 
pripotovalo s cerkljanske strani in iz okolice Sovodnja.

Nastopili sta tudi igralki TD, kmetica in 
letoviščarica, ki si je življenje in rekreacijo na 
kmetiji predstavljala čisto drugače.

Zaradi nenavadne vprege v voz zapravljivček 
je bil med zanimivejšimi udeleženci Pavle Jereb 
iz Pluženj. Potuje po vsej Primorski. Bil je že 
na vrhu Blegoša in Porezna. Pogosto obiskuje 
veselice in druge dogodke, kjer z vpreženo 
kobilico in žrebičkom razveseljuje otroke in 
odrasle. V Novi Oselici je bil z oslico in poni-
jem. Če je blizu, pride kar z vozom, drugače 
živali naloži v prikolico in jih pripelje posebej. 
Približno osem let že skrbi za vzrejo teh malih 
živali. Konje si je želel že od mladosti, a se 
jim lahko posveča šele zdaj, ko je v pokoju. 
Zapravljivček je sam načrtoval in tudi izdelal. 

Tudi domačin Milan More je s parom konjev 
in z zapravljivčkom skoraj povsod, kjer se dogaja 
kaj primernega za tako druščino. Z veseljem 
in s ponosom ob zvokih harmonike popelje 
po Griču (po Novi Oselici) ali po Sovodnju 
novoporočence. Tudi na Ermanovcu se hitro na-
jdejo potniki, ki se radi zapeljejo po panoramski 
cesti. Enajst let že vzgaja konja in skrbi zanj.

Francu Moretu, triinosemdesetletnemu 
poslednjemu podkovskemu kovaču v dolini, 
je pripadla častna dolžnost, da je prisotnim 
konjenikom podelil podkvice, tokrat lesene, 
strojno izdelane in lično oblikovane. Kar nekaj 

spominskih podkev ima skovanih tudi že za 
blagoslov konjev na Štefanovo. 

O Konjeniškem društvu Cerkno, ki je bilo s 
Turističnim društvom Sovodenj soorganizator 
prireditve, mi je pripovedoval Jurij Kavčič, nek-
danji župan Cerknega in velik ljubitelj konjev.

Konjeniško društvo Cerkno je bilo ustanov-
ljeno po letu 1970. V določenem obdobju je bil 
Jurij tudi predsednik in trener. Na konje je vezan 
od malih nog, saj so jih imeli na kmetiji, kasneje 
pa je sam začel vzrejati arabske konje. Pri vzreji 
so konji v spustu, na pašniku; le s tistimi, s kate-
rimi gredo na srečanja po Sloveniji, je treba redno 
trenirati, iti z njimi ven vsaj enkrat na teden, še 
bolje pa vsak dan. Tak konj je atlet, ki mu je treba 
vzdrževati kondicijo ne glede na vreme. Arab-
ski konjički so manjši, izredno živahni in ena 
najbolj polnokrvnih pasem. Odražajo učljivost, 
eleganco, hitrost, vzdržljivost in pripadnost 
človeku. Jurij je bil ustanovitelj Društva rejcev 
arabskih konj Slovenije. Sprva jih je bilo le deset, 
danes jih je že več kot tristo. 

Konjeniki se po navadi dobivajo v Cerknem. 
Imajo tudi srečanja na prostoru konjeniškega 
društva. Prireditev s tekmovanji vred tam traja ves 
dan, pa tudi dva. V to športno dejavnost oziroma 
v konjeništvo želijo pritegniti mladino. Človek 
se tako uči sožitja z naravo, z živalmi, ravnanja 
z njimi. Vse to je lahko osnova za obnašanje v 
življenju, v odnosu do drugih ljudi. 

Predsednik TD Sovodenj Dominik Slabe, 
tudi sam ljubitelj konjev, je bil zadovoljen s 
prireditvijo, obisk pa je bil vremenu primeren.

Milka Burnik 
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Pavle Jereb in njegova vprega

Učenci na obisku

Spoznavali so lovstvo in ribištvo
Čakalna vrsta za vrtce vse krajša

Čakalna lista za sprejem otrok v vrtec se spreminja; bliže ko smo 
septembru, manj je tistih otrok, ki kljub izpolnjevanju pogojev še osta-
jajo na čakalni listi. Tako je po razpisu na tem seznamu bilo 12 otrok, v 
začetku tega meseca pa le še štirje. Starostnega pogoja za vpis med 
prijavljenimi malčki ne izpol-
njuje še 28 otrok. Ko otrok 
doseže ta kriterij, se uvrsti na 
redno čakalno listo (glede na 
dosežene točke po razpisu) 
in se ga v primeru prostih 
mest lahko sprejme, pojasn-
jujejo na občini. 

Prvega julija je bilo v enoti 
na Dobravi še sedem prostih 
mest za drugo starostno ob-
dobje. 

S kolesom po pokal polanskih puklov
Pokal polanskih puklov (PPP) se prične z vzponom na Stari vrh, ki bo 

20. julija v organizaciji ŠD Poljane. Osnovni moto pokala je udeležencem 
predstaviti lepote in zanimivosti škofjeloškega hribovja. 4. avgusta bo 
 vzpon na Pasjo ravan v organizaciji ŠD Špik Lučine, 17. avgusta organizira 
ŠD Sv. Urban vzpon na Javorč, 22. septembra se bo letošnji pokal končal 
z vzponom na Blegoš, ki ga organizira ŠDMH. Paketna prijava za vse štiri 
pukle znaša 45 evrov in jo je možno potrditi s plačilom štartnine na TRR 
0700 0000 0195 157 (ŠDMH) do 18. julija ali na prijavni službi prvega 
vzpona. Dodatne informacije dobite pri organizatorjih.                     L. R. 

M. B.
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Potrebujete  
energetski nasvet?

Na Razvojni agenciji Sora deluje brezplačna 
energetska svetovalna pisarna. V njej vam vsak 
torek energetska svetovalca svetujeta o toplotni 
izolaciji (fasade, podstrehe, okna), obnovljivih 
virih energije (sončna energija, lesna biomasa, 
toplotne črpalke), kotlovnicah, možnostih sofi-
nanciranja investicij …

Pisarna je odprta vsak torek od 16.00 do 
17.30. Za njen obisk pa je potrebna prijava na 
telefonsko številko: 04/50-60-220.

RAS

Letošnji kulturni program 24. razstave Do-
brote slovenskih kmetij, ki je na Ptuju potekal 
maja, je pripravila gorenjska regija. Program 
sta oblikovali dve skupini iz naše občine, in 
sicer folklorna skupina TD Sovodenj ter ženski 
pevski zbor Društva podeželskih žena Blegoš. 
Za nas pevke je bila to velika čast in priložnost, 

Ob 23.15 sva dobro svetlobno opremljena s 
polnim nahrbtnikom krenila iz Gorenje Dobrave 
v dolino Kopačnice. Proti Podplečam je bilo 
malo hladneje ob potoku, na prehodu Ulče pa 
sva bila že kar lepo ogreta. Super polna luna je 
dajala močno svetlobo in risala odločne sence. 
Na Cerkljanskem vrhu sva se preoblekla in se 
spustila proti Sovodnju. Malo pred Novo Oselico 
je nama ob cesti družbo delal lepo rejen jazbec, 
ki se tudi ni mogel načuditi vsem tem lučem. Na 
Sovodnju je bilo vse mirno, midva sva se pa že 
malo ohlajena podala v klanec proti Ermanovcu. 
Ta vzpon je kar zahteven in naju je pošteno ogrel. 
Na vrhu je  pihal kar močan veter in hitro sva 
žigosala kontrolni kartonček, pozvonila za srečo 

Prejeli smo

Kolesariti ponoči je res poseben užitek
V  vročih poletnih dneh se človek poizkuša skriti sončnim žarkom na več načinov. 
Hlajenje v senci, popoldanski počitek v vrtni uti ali namakanje v bajerju pri 
Topličarju ... Ko sem kolesaril v popoldanski vročini in mi je teklo od glave, 
sem pomislil, da je to več trpljenja kot zadovoljstva. V glavo mi je šinila ideja: 
kaj ko bi to kolesarjenje prestavil na nočni čas, ko je lepo hladno in bi se dalo 
normalno dihati. Predlog sem takoj predstavil sosedu Janku, ki je tudi strasten 
kolesar. Z malo pomisleka sva se hitro dogovorila, da predčasno zapustiva 
gasilsko veselico v Gorenji vasi in se podava na naš kolesarski krog.

in se spustila proti Slajki. Tu sva malo skrenila 
s poti, vendar je naju luna lepo pripeljala do 
koče in želenega postanka. Ob prigrizku sva 
še poslušala zadnjo rundo na gasilski veselici, 
pogled na Gorenjo vas je bil čudovit, prenos 
zvoka pa na najvišji možni »frekvenci« …

Pri spustu s Slajke naju je spremljal zajec, ki 
pa se je kmalu naveličal in šel svojo pot, midva 
pa sva na Hotavljah krenila po poti, ki naju je na 
Fužinah usmerila na Kladje. V dolini je bila še 
trda tema, luna se je počasi poslavljala. Začelo se 
je že svetlikati in pot proti Javorču je bila vedno 
bolj razločna. Pri lovski koči sva si nato privoščila 
izdatno okrepčilo, saj je šesturno kolesarjenje 
zahtevalo svoje. Proti Golemu vrhu se je že 

dobro videlo, tako da sva ugasnila svetilke. Pri 
spustu z Golega vrha so naju prestrašili odvezani 
psi, presenetila pa naju je tudi lisica, ki se očitno 
ni mogla sprijazniti s tem, da sva tako pozna 
oziroma zgodnja v jutru. Hladen vetrič po grebenu 
Žirovskega vrha naju je slabo pripravil za mrzlo 
dolino Brebovnice, saj sva ob šestih zjutraj domov 
prišla kar zmrznjena, vendar odločna, da najin 
novi kolesarski podvig zaključiva s pivom.

Priznati moram, da je kolesarjenje ponoči 
ob polni luni zelo prijetno in polno presenečenj, 
res pa je, da smo takrat prikrajšani za čudovite 
poglede in razgledne točke naše lepe Poljanske 
doline. Če sem koga navdušil z mojim opisom, 
mu želim sporočiti, da je treba imeti dobro 
svetlobno opremo, dovolj suhih oblačil za mrzle 
nočne spuste in biti dovolj pazljiv. 

Kolesarjenje postaja vedno bolj priljubljen 
rekreacijski šport, zato uživajmo z njim tudi mi.  
Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane je 
prevozilo že več kot 30 kolesarjev, kar potrjuje, 
da je naše okolje primerno in priljubljeno, mi 
pa se bomo trudili še naprej … Naj velja: »Vsi 
na kolo za zdravo telo!«  

Milan Čadež

Zbor podeželskih žena Blegoš

Naš glas je odmeval na Ptuju
Ko pride večer in delo poneha, 
ko trudne so roke od vsakdanjega dela, 
takrat se v Poljanah zberemo 
in podeželske žene zapojemo.

Se nobenega izziva ne bojimo,
starim napevom nove oblek’ce naredimo,
staro in mlado po ožji in širši okolici
s petjem razveselimo.

da zapojemo občinstvu, ki je bilo v minoritskem 
samostanu zbrano iz celotne Slovenije. Med 
razglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj 
za mlečne in mesne izdelke, vina, suho sadje, 
sokove, olja, kise, sadjevce, marmelade, kon-
zervirano zelenjavo, kompote in žganja, ki so 
jih prejeli pridelovalci iz obeh dolin, smo z 

navdušenjem pozdravile prav vsakega. Ogledale 
smo si tudi barvito razstavo in prav prijetno je 
bilo med vsemi razstavljavci uzreti znano ime 
pridelovalca iz naše občine. Prejele smo veliko 
pohvalo organizatorja, tako da bomo še z večjim 
žarom nadaljevale z začetim delom.

Štefka Eržen
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Prva leta so igrali kar pri Šoštarju. Da bi 
se družili in veselili med sabo, je bil predlog 
domačina, Tomaža Oblaka, Grogcovega iz Gore-
njih Brd: »Med vaščani je včasih prihajalo tudi 
do kakšnih trenj, zato sem si rekel, da je treba 
pripraviti nekaj, kar jih bo predvsem združevalo. 
In tako so zaigrali harmonikarji, čeprav sem 
jaz takrat šele dobro začel igrati harmoniko.« 
Tomaž je zatem za tri leta kot laični misijonar 
odšel na Madagaskar, zven harmonik pa kljub 
njegovi odsotnosti ni zamrl. Domačini so se 
povezali z Društvom Rovtarji in iz neuradnega 
se je srečanje razvilo v nekoliko bolj uradno in 
odprto vsem, ki želijo zaigrati. Kar še dandanes 
ostaja glavno vodilo, pojasnjuje Tomažev 
nečak Boštjan Oblak, ki je prevzel organizacijo 
prireditve: »V kakšne tekmovalne vode se ne 
bomo spuščali, naš namen je ponuditi možnost 
predstavitve prav vseh harmonikarjev.« 

Zahvalili so se najbolj zaslužnim
Tako tudi desetič ni manjkalo najmlajših, 

komaj šest let starih, ki so šele dobro popri-
jeli za harmoniko, kot uveljavljenih odličnih 
godcev, ki jim je harmonika prijateljica že 
vrsto let. Prišla je tudi Anja Koračin, ki je 14 
dni prej slavila v Besnici. S še nekaj fanti, ki 
so se ji upali postaviti ob bok, je zaigrala v za 
to priložnost združeni zasedbi. Z združenimi 
močmi so zaigrali tudi trije mlajši harmonikarji 
ter Jurjevi godci iz Šenčurja s pevko Vido. 

Tako se je že jeseni istega leta z mislijo, da 
razgibamo vse naše sklepe in mišice, prvič zbralo 
sedem dobrovoljnih žensk, ki smo poleg vseh 
obveznosti doma želele storiti nekaj dobrega tudi 
za svoje telo. Do danes se je to število povečalo 

Upokojenke telovadijo

Ena ura za razgibavanje in druženje
Leta 2008 je na sestanku Društva upokojencev Sovodenj padla ideja, da bi tudi 
upokojenke lahko pričele z organizirano telovadbo. Mentorstvo je prevzela Petra 
Slabe, ki na Sovodnju že uči tudi najmlajše.

na trinajst. Bilo bi nas še več, 
pa jih je nekaj zaradi zdravst-
venih težav z obiskom naših 
druženj moralo prekiniti. 

Zdaj se pod vodstvom 
naše nepogrešljive mentorice 
Petre že pet let zbiramo enkrat 
tedensko in vneto telovadimo. 
Vse po vrsti se zavedamo, 
kako je v zrelih letih pomemb-
no, da človek poskrbi za svojo 
okretnost in kako hitro lahko 
pristaneš na vozičku ali celo 
nepokreten na postelji, odvisen 
od celodnevne nege in pomoči 

drugih. Pri nas se to zavedanje vidi že na prvi 
pogled, saj sta naši dve najstarejši obiskovalki in 
članici stari 79 let. 

Poleg telovadbe nam naša druženja v vsak-
danje življenje prinašajo nekaj dobrega tudi za 

dušo, saj takrat pozabimo na tegobe, s katerimi 
se spopadamo doma. Tista urica v tednu je na-
menjena samo nam in  naši sprostitvi, pa čeprav 
nekateri gibi bolijo ter smo ob koncu ure kar 
dobro prepotene. Vse se dobro zavedamo, da pri 
delu več ali manj delamo enake gibe. Tukaj pa 
so pod strokovnim vodstvom naši gibi drugačni 
in zelo raznoliki. Poudarek dajemo razgibanosti 
celega telesa.

Petra nam poleg vodenja vaj vedno da še 
kakšen praktičen nasvet za premagovanje 
težav, ki se z leti kopičijo. Tako se tudi doma 
pri naših opravilih velikokrat spomnimo njenih 
dobrih nasvetov in smo ji zanje in tudi za njeno 
nesebično vodstvo neizmerno hvaležne.

Svojo hvaležnost  moramo izraziti tudi 
Podružnični šoli Sovodenj, kjer smo do lanske 
jeseni koristile prostore telovadnice. Nikakor pa 
v zahvali ne smemo pozabiti domačega gasil-
skega društva, saj so nam zadnje leto po zaprtju 
šolske telovadnice zaradi plazu nesebično odsto-
pili večnamensko dvorano in smo naše aktivnosti 
lahko po programu mirno nadaljevale.

Lojzka Rink

10. srečanje harmonikarjev na Slemenih

V dobrodelni namen zbrali kar 710 evrov
Na Slemenih na Gorenjih Brdih se je spet razlegal zvok harmonik. Na povabilo 
organizatorjev iz Gorenjih in Dolenjih Brd, Hlavčih Njiv in Malenskega Vrha, 
letos prvič združenih v Športno društvo Slemene, je na deseto srečanje prišlo 
kar 30 harmonikarjev.

Na prireditvi so se zahvalili tudi najzaslužnejšim 
za organizacijo: Tomažu Oblaku, idejnemu vodji 
in začetniku srečevanja harmonikarjev, Jožetu Do-
lencu, ki mu je pomagal pripraviti prvo srečanje 
in k sodelovanju povabil tudi Društvo Rovtarji 
ter Suho špago, Branetu Tavčarju, predsedniku 
Rovtarjev, ter Boštjanu Oblaku, ki je prevzel 
vodenje organizacijskega odbora. Priznanja jim 
je podelila domačinka in Rovtarka Tanja Oblak, 
ki se takole spominja preteklih 10 let: »Vse sorte 
je bilo, letos smo imeli spet srečo z vremenom, 

enkrat je bilo pa samo 11 stopinj. Takrat nas je po 
spletu naključij našla ena Japonka, se pripeljala 
sem gor s taksijem in – v japonkah. Po Brdih 
smo iskali topla oblačila zanjo, da je ni zeblo, 
pa nam je potem res zaigrala.« K mednarodni 
udeležbi sta doslej prispevala tudi Monika in Rolf 
Probst iz Nemčije, ki sta za prireditev izvedela po 
naključju. Prišla sta tudi letos, saj sta bila prav zdaj 
na počitnicah v Bohinju. »Všeč nama je, prijetni 
in preprosti ljudje so tu, zato rada prideva,« sta 
bila zadovoljna. 

Več kot zadovoljni pa so bili tudi organizatorji, 
saj so ob lepem vremenu in dobrem obisku s prosto-
voljnimi prispevki in z ‘brdarsko ruleto’ za pomoči 
potrebno družino iz okolice zbrali 710 evrov. 

Damjana Peternelj 
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Zahvala najzaslužnejšim pri organizaciji (od leve proti desni: Tanja Oblak, Andrej Derlink, Boštjan 
Oblak, Brane Tavčar, idejni vodja Tomaž Oblak in Jože Dolenec)
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»Matematika ni samo računanje, ampak 
razmišljanje, raziskovanje odnosov, učenost, 
ki pride vedno in povsod prav,« še razmišlja. 
Do pozne jeseni, ko bo sedla v šolske klopi kot 
sedmošolka, ostaja aktualna državna prvakinja 
iz razvedrilne matematike. 

Maja je v Cankarjevem domu v Ljubljani 
potekala razglasitev najboljših s podelitvijo 
priznanj, ki se je je udeležil tudi predsednik države 
Borut Pahor. Naslov državne prvakinje za šesti 
razred si je Marija priborila z vsemi doseženimi 
točkami. Pravi, da naloge niso bile težke: »Za 
zabavo doma rešujem naloge iz revije Logika in 
razvedrilna matematika, tako da sem nekaj podob-
nih že poznala. Na tekmovanju mi je težave delala 
le ena, pa sem jo po premisleku hitro rešila.« 

Udeležuje se tudi drugih tekmovanj. Tako 
je sodelovala na matematični olimpijadi za 

Otroci, ki v predšolskem obdobju preživijo 
del prostega časa aktivno s starši in se z njimi 
pogovarjajo, poslušajo pravljice, imajo veliko 
večje in močnejše temelje za uspešno branje 
in učenje. Ob poslušanju se otrok nauči novih 
besed, pojmov, besednih zvez, usvaja znanje z 
različnih področij. Ob pripovedovanju pravljic 
se otrok stisne v mehko naročje staršev, včasih 
se o prebranem pogovor nadaljuje, misli otroku 
bežijo in takrat lahko izkoristite trenutek za 
pogovor o obnašanju, o medsebojnih odnosih, 
posredujete še dodatne informacije. Otroci se v 
takem trenutku lahko izpovedo – na dan pridejo 
tudi stvari, ki jih ob mizi ali na sprehodu ne bi 
povedali, razvije se zaupnost, neka posebna vez, 
ki nikoli ne mine. 

Potrebno je poskusiti in nikomur ne bo 
žal za tako porabljen čas. Zgodbe, ki smo jih 
poslušali v otroštvu, nikoli ne minejo. Vedno se 
spominjamo mnogokrat prebrane knjige, vonja, 
ki nas je takrat obdajal, ljudi s katerimi smo bili 
v tistem trenutku. 

Jaz nikoli ne bom pozabila knjige Pokonci 
izpod korenin. Mama mi jo je neštetokrat pre-
brala in mislila sem, da je to ena izmed najlepših 
pravljic. A mojim otrokom ni bila všeč. Vsak 
si najde svoje pravljice, svoje trenutke, svoj 
prostor in čas. Ob branju otrok uživa, doživlja 
estetsko ugodje, to pa močno vpliva na njegovo 
kasnejšo literarno estetsko dojemljivost. 

Samo za starše

Pravljica, vir informacij in znanja
Branje otroku vsestransko koristi, saj spodbuja njegov čustveni, socialni in 
intelektualni razvoj. Tega bi se morali starši zavedati, kajti z branjem pravljic 
otroku dajo neverjetno veliko doto, za katero jim bo nekoč hvaležen.

Konj iz domišljije
Otrok je v pravljičnem obdobju približno od 

tretjega do devetega leta starosti. V tem času 
pravljice in druga otroška domišljijska literatura 
ustrezajo otrokovemu dojemanju samega sebe 
in okolice. Vsakdanji realni svet se pridruži 
nevsakdanjemu, čudežnemu in oba skupaj sta 
tipični otroški svet. Pravljice, uganke, poezija 
otroka na nekakšen poseben način pripravljajo 
na svet in življenje v njem. 

V drugem razredu sem učila otroka, ki je vsak 
dan prepričljivo pripovedoval o svojem konju, 
vse je do potankosti opisoval, kako ga hrani, jaha, 
kako mu čisti, kako so ga peljali v prikolici, kako 
skače po ograjenem travniku. Na govorilnih urah 
mami ni vedela ničesar o konju. V tem obdobju 
otroka pustimo, naj izživi svoj sanjski svet, saj 
še tako prehitro mine. Priporočljivo je branje v 
nadaljevanjih, pravljica za lahko noč, za dobro 
jutro, po kosilu, počitniško branje, branje v 
knjižnem kotičku, bralna minutka … 

Prebrano literaturo otroci poglobijo in širijo 
z dramatizacijo, glasbenimi, likovnimi, gibal-
nimi dejavnostmi, le pustiti jim je treba pros-
tor in zagotoviti nekaj domačih pripomočkov, 
odeje, kuhalnice, posode, papir … 

Naj se vam ne zdi škoda časa, ko vas otrok 
prosi, da prisluhnete zgodbici, skladbici, si ogle-
date ples. Vse to nastane prek pravljic, zgodbic, 
ugank, pesmic, ki ste jih skupaj prebrali. Naj ne 

bo težava, če bo dnevna soba spremenjena v 
gledališče nekaj dni, če bo tam ustvarjalnica, ka-
mor ni mogoče stopiti, če bo na tleh parkirišče, 
ladjedelnica, delovišče in še kaj. Pustite, naj se 
na ta način otroku razvija domišljija, a vseeno 
je enkrat potrebno pospraviti, to pa naj opravi 
po dogovorjenem času otrok sam. 

Naredite tudi kakšno obnovo
Pravljice lahko berete ali jih pripovedujete. 

Otroku pokažete, da se mu z branjem odpira 
svet pravljic in ga pripravite k temu, da se z 
veseljem loti branja. S pripovedovanjem lahko 
vpletemo delček sebe, ljudske pravljice so se 
prenašale le s pripovedovanjem, lahko jo inter-
pretirate po svoje, animirate z glasom in gibom. 
Omogočimo otroku, da si ogleda slikanico, in 
ga spodbujajmo, da pri listanju »bere«. Nekateri 
otroci bi določeno pravljico brali dan za dnem. 
Pustimo jim to. Nekateri znajo nekaj pravljic 
dobesedno na pamet, s tem si urijo tudi spomin. 
V knjižnico zahajajte z otrokom vsaj enkrat 
do dvakrat na mesec, posegajte po različnih 
pravljicah od domačih, tujih, avtorskih, ljud-
skih. Izbirajte pravljice z dobrim besedilom in 
dobrimi ilustracijami. 

Otroci lahko pravljice poslušajo prek predva-
jalnikov, gledajo risanke, se udeležijo lutkovne 
predstave, a potrudite se vsaj kdaj pogovoriti in na-
rediti nekakšno obnovo poslušanega ali gledanega. 
Vse več staršev se zaveda pomena branja in berejo 
svojim malčkom. Zapomniti si je potrebno, da čas s 
knjigo in otrokom v naročju ni proč vržen čas. 

Jana Rojc

Nadarjeni otroci

Marija Klemenčič aktualna državna 
prvakinja iz razvedrilne matematike
Tudi ko se šolsko leto zaključi, Marija Klemenčič iz Studorja pri Leskovici, ki 
sicer obiskuje OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki, reševanja matematičnih nalog ne 
postavi v kot. Poleg glasbe (že štiri leta igra na kitaro) in slovenščine je matema-
tika njen najljubši šolski predmet, saj se ji zdi, kot pravi, najbolj zabaven.

osnovnošolce Moems, na tekmovanju iz logike, 
Mednarodnem matematičnem kenguruju, os-
vojila je bronasto Cankarjevo priznanje in zlato 
priznanje za uspeh na tekmovanju za angleško 
bralno značko. Tekmovala je tudi na mednarod-
nem tekmovanju v informacijski in računalniški 
pismenosti Bober. Izven šole se je udeležila 
mednarodnega matematičnega tekmovanja 
Abacus in tekmovanja Genius Logicus, kjer je 
prav tako dosegla vse točke na državnem tekmo-
vanju. Jeseni se bo udeležila še mednarodnega 
prvenstva, na katerem sodelujejo tekmovalci iz 
16 držav. Lani je na mednarodnem prvenstvu 
z merjenjem časa v reševanju logičnih nalog 
osvojila zlato priznanje in certifikat »odličen 
mednarodni reševalec nalog«. Razmišlja, da bi 
se v bodoče udeleževala tudi Bistroumnic: »To 
so delavnice v Ljubljani, kjer se snovi za razred, 

ki ga obiskuješ, lahko naučiš že prej. Obsegajo 
področja matematike v povezavi z umetnostjo 
in naravo, prostorsko predstavljivost, miselne 
igre, logiko.« Organizira jih zavod Mathema. 
Pove še, da je ponosna na to, da jo je z drugimi, 
ki so prav tako dosegli posebna priznanja na 
državnem nivoju, konec šolskega leta sprejel 
tudi škofjeloški župan Miha Ješe. 

Damjana Peternelj
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Marija s priznanjem z državnega matematičnega 
tekmovanja  
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V pozdravnem govoru je ravnatelj OŠ 
Ivana Tavčarja Izidor Selak najprej nekaj besed 
namenil samemu poteku projekta Mladi razisk-
ovalci za razvoj Poljanske doline, ki se začne z 
razpisom, nadaljuje pa s koordinacijo dela na 
posameznih šolah, z izbiro mentorjev in tem. 
Raziskovalci izdelujejo naloge, jih usklajujejo 
z mentorji, nato pa jih pregledajo v Tehniškem 
šolskem centru v Kranju, kjer jih učenci tudi 
predstavijo. Naloge naših raziskovalcev so bile 
vezane na Poljansko dolino z Žirmi in okolico. 
Na regijskih predstavitvah so večinoma vsi 
udeleženci nagrajeni, eni za udeležbo, drugi 
prejmejo bronasta priznanja. Redkim pa se 
uspe uvrstiti na državno tekmovanje.  Srebrno 
priznanja je tokrat uspelo doseči eni nalogi iz 
OŠ Žiri in dvema iz OŠ Ivana Tavčarja Gore-
nja vas. 

Ob tej priložnosti je številne mlade razisk-
ovalce pohvalil tudi župan Milan Čadež: »To je 
dober znak za Poljansko dolino, saj pomeni, da 
vam ni vseeno zanjo. Prihajajo vaši časi, tega 
se morate pravočasno zavedati.« Župan Žirov 
Janez Žakelj pa jih je spodbujal kot nekdanji 
raziskovalec: »Tukaj je več raziskovalcev kot 
drugje po celi Gorenjski. Prepričan sem, da se za 
naše kraje ni bati. Prav je, da jih imamo radi.«

V osmih letih 375 raziskovalcev
Vodja programskega sveta gibanja Mladi 

raziskovalci za razvoj Poljanske doline, 
ravnatelj OŠ Žiri Marijan Žakelj je ob pomoči 
župana Milana Čadeža ter ravnatelja Izidorja 
Selaka in ravnateljice Metke Debeljak po 

Raziskovalne naloge osnovnošolcev

Mladim raziskovalcem treh šol podelili priznanja
Na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi je potekala prireditev s podelitvijo priznanj 
mladim raziskovalcem iz Poljanske doline. Udeležili so se je učenci, mentorji 
ter ravnatelji gorenjevaške, poljanske in žirovske šole ter župana Milan Čadež 
in Janez Žakelj.

nagovoru razdelil priznanja: »Gibanje obstaja 
že osem let. Doslej je bilo vanj vključenih 375 
mladih raziskovalcev, ki so izdelali 167 razisko-
valnih nalog. Vsako leto je njihova kakovost 
višja. Tu gre zahvala tudi mentorjem, ki ste 
pripravljeni dati poleg svojega časa tudi veliko 
svoje modrosti in znanja. Mladi ste raziskovali 
in iskali odgovore za lokalne in širše družbene 
probleme, povezane z energijo, ekologijo, 
problematiko mladih, z demografskimi spre-
membami. Poleg novih znanj ste spoznali tudi 
timsko delo, ki je v raziskovalni dejavnosti 
nujno. Če ste uresničili svoje želje, pri tem pa 
navdušili še kakšnega od svojih sošolcev in 
prijateljev, ste seveda uspeli.« Zahvalil se je 
županoma oziroma občinama, ki sta finančno 
podprli uresničitev programa.

Letos so na OŠ Žiri izdelali dvanajst razisk-
ovalnih nalog, pri katerih je sodelovalo osemna-
jst učencev in sedem mentorjev. Na OŠ Poljane 
so nastale tri naloge, ki jih je pod mentorstvom 
treh učiteljic izdelalo šest učencev, na OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas pa je bilo skupaj narejenih 
šest nalog, ki jih je pripravilo enajst učencev in 
štiri mentorice.

Kako pomaga mentor, mentorica?
Izkušnje je predstavila mentorica Mirjam 

Šinkovec: »Če učenci nimajo naslova, jim 
pomagam pri tem ali pa že pri izbiri teme. Naj-
bolje je, da že sami vedo, kaj bi radi raziskovali. 
Z miselnim vzorcem si orišejo, kaj bi sploh radi 
imeli v vsebini. Potem se posvetimo sestavljanju 
hipotez. Z vsebino naloge se ta hipoteza potrdi 

ali ovrže. Bolje je, da čim več delajo sami, ker 
se samo s tem nekaj naučijo. Mentorji jih samo 
usmerjamo, pogledamo, koliko je narejenega, 
kaj še manjka, svetujemo, kaj bi bilo še dobro 
dodati. Svetujemo tudi obliko dela: anketo, delo 
po spletu, ali se odpraviti v arhiv, pomagamo 
pri izbiranju literature ali svetujemo, kje bi jo 
lahko dobili. Točke dobijo za predstavitev, za 
jezikovno pravilnost, za navajanje literature, 
za pravo strukturo naloge (hipoteza, raziskava, 
zaključek). Raziskovalci vnaprej dobijo navo-
dila in če jih upoštevajo, so uspešni.«

Letošnje naloge
Tanja Pivk (9. b) in Marijana Jezeršek 

(8. c) sta na področju etnologije raziskovali 
izumiranje ljudske glasbe na Gorenjskem. 
Na regijskem tekmovanju sta dobili srebrno 
priznanje in možnost udeležbe na državnem. 
Mentorica je bila Neža Erznožnik. Elizabeta 
Debeljak in Ana Jereb (7. b) sta na področju 
naravoslovja odkrivali matematične pojme v 
predšolskem obdobju. Mentorica je bila Darja 
Krek. Področje zgodovine je zanimalo Niko 
Šturm in Nastjo Bajt (9. b), ki sta raziskovali 
spreminjanje izobrazbene strukture v Gorenje 
vasi v zadnjih petdesetih letih. Mentorica je 
bila Mirjam Šinkovec. Družboslovno temo 
Ermanovec in drugi tisočaki v Škofjeloškem 
hribovju sta pobližje spoznali Špela Šturm (8. 
b) in Katja Jereb (8. c). Z muzikologijo sta 
v svoji nalogi Glasba naše generacije znanje 
bogatili Hana Šturm in Tinkara Čadež (7. b). 
Vsem štirim raziskovalkam je bila mentorica 
Neža Erznožnik. S srebrnim priznanjem tudi 
v Murski Soboti nagrajena naloga s področja 
računalništva z naslovom Storitve spleta pri 
učencih v OŠ in varnost na spletu je bila delo 
Katje Šturm (7. c) ob pomoči mentorice Tanje 
Rezar.

Raziskovalna naloga  
skozi oči mladega raziskovalca

Vtise s predstavitve na državnem tekmo-
vanju je strnila Katja Šturm: »V Murski Soboti 
je bilo dobro, čeprav sem imela malo treme. 
Časa za predstavitev sem imela deset minut, 
za zagovor z vprašanji članov komisije pa 
pet minut. Vprašanja so bila kar težka, a sem 
se znašla. Splet danes uporabljamo vsi, od 
najmlajših do najstarejših. Želela sem raziskati, 
koliko se splet, predvsem pa socialna omrežja, 
uporabljajo pri učencih v osnovni šoli ter kaj 
sploh uporabljajo. Ker pa je uporaba spleta in 
socialnih omrežij zelo razširjena, se je treba 
zavedati tudi nevarnosti, ki pretijo na vsakega 
posameznika na spletu. Zato sva z mentorico 
predelali tudi varno uporabo spleta ter ugotav-
ljali, kako smo učenci obveščeni o varnosti 
na spletu, in če nas kdo nadzoruje pri uporabi 
spleta. Glavni problem raziskovalne naloge je 
bil ugotoviti, ali se uporaba spleta razlikuje 
glede na spol, prostor bivanja in razred učencev. 
Uporabljajo ga tako dečki kot deklice.«

Milka Burnik
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Maj se je začel z nacionalnim preverjanjem 
znanja za šestošolce in devetošolce. Na izvedbo 
športnih dni je bilo zaradi slabega vremena treba 
malo počakati, potem pa so se dnevi na svežem 
zraku kar vrstili. Prvošolci in drugošolci so odšli 
na pohod na Sveti križ, četrtošolci pa na Slajko. 
Učenci 1., 2. in 3. razreda so se eno dopoldne na 
šolskem igrišču izpopolnjevali v rolanju, učenci 
1. razreda pa še v kolesarjenju. Igrišče je bilo 
namenjeno tudi učencem od 4. do 7. razreda, 
ki so se preizkušali v atletiki. 

Tretješolci iz Poljan in Javorij so uspešno 
zaključili 10-dnevni tečaj plavanja v olimpijskem 
bazenu v Kranju.Vsak dan so se z avtobusom 
odpeljali v kranjski bazen, kjer so pod vodstvom 
vaditeljev plavanja dve šolski uri vadili različne 
tehnike plavanja. Po prihodu nazaj v Poljane so 
imeli še pouk. Plavalni tečaj so zaključili s pre-
verjanjem znanja plavanja in zato prejeli morske 
konjičke ter bronaste in srebrne delfinčke.

Šport in kultura
Letos smo že drugič imeli atletski mnogoboj 

osnovnih in podružničnih šol Poljanske doline. To 
je tekmovanje za pete razrede treh osnovnih šol iz 
Poljanske doline: OŠ Poljane, Gorenja vas in Žiri 
in treh podružničnih šol naše občine: PŠ Javorje, 
Lučine in Sovodenj.Okrog 120 petošolcev je 
prikazalo svoje sposobnosti v atletskih discipli-
nah: v teku na 60, 300 in 600 m, v skoku v višino 
in skoku v daljino ter v metu žvižgača. Pomerili 
so se tudi na turnirju v igri z žogo.

Naši športniki so se udeležili medobčinskega 
tekmovanja v atletiki v Železnikih, najboljši 
izmed njih pa so se uvrstili na področno tek-
movanje v Kranju.

Že osmič smo organizirali tekmovanje s kolesi  
− Kaj veš o prometu, oziroma po naše kar Bicikl 
2013. Tekmovanje je štelo za občinsko prven-
stvo, zmagovalci po posameznih kategorijah pa 
so bili Ana Rupar iz Javorij med podružničnimi 
šolami, Nejc Marolt iz Poljan med petošolci in 
Sara Primožič iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 
v starejši kategoriji. Sara Primožič je našo občino 
zastopala na državnem prvenstvu.

S pohodi so zaključili tudi mladi planinci. 
Starejša skupina planincev je imela plezalni ta-
bor v Vipavi, in sicer v plezališču pod Gradiško 
Turo, taborili pa so v kampu pod plezališčem. 
Večina otrok se je prvič srečala s plezanjem 
v skali. S pomočjo inštruktorjev so osvojili 
uvodno znanje o opremi in varnem plezanju, na 
koncu pa so se preizkušali v različnih plezal-
nih smereh.Obe skupini planincev, mlajša in 
starejša, sta se za zaključek letošnjih druženj 
podali v Logarsko dolino, do slapa Rinka.

Kulture so se naši učenci lahko naužili v 
domačem kraju, in sicer v krajevni knjižnici in 
v Kulturnem centru slikarjev Šubic.Knjižnico so 
obiskali učenci od 1. do 5. razreda. Knjižničarka 

Iz OŠ Poljane

Za konec so zapeli tudi fantje
Vsako šolsko leto se konča podobno. Po prvomajskih počitnicah se vse odvija z 
neverjetno naglico, šolski dnevi hitro minevajo. Ocene se zaključujejo in proti 
koncu si lahko privoščimo tudi kakšen bolj sproščen šolski dan. Šport, kultura, 
tehniški in  naravoslovni dnevi se kar vrstijo. Pa tudi na bolj sproščenih dneh 
dejavnosti si učenci nabirajo znanje in izkušnje.

Romana je predstavila delovanje knjižnice, 
učence seznanila z načinom in časom izposoje. 
Največ časa je namenila predstavitvi knjig (knjige 
za cicibane, poučne knjige, največja – najmanjša, 
zvočna, knjiga z igračko, knjige iz posameznih 
zbirk …). Zdaj je obiskovalcem na voljo več kot 
8.708 enot knjižnega in neknjižnega gradiva. 
Na koncu predstavitve so učenci prisluhnili še 
pravljici. Povabila jih je tudi k članstvu, da bi 
knjižnico obiskovali v času počitnic, ko v šolski 
knjižnici ne bodo imeli možnosti izposoje.

V Kulturnem centru slikarjev Šubic je bila 
zanimiva otroških stripov z naslovom Trobentica 
avtorjev Matjaža in Jelene Bertoncelj, ki so si jo 
ogledali učenci skoraj vseh razredov naše šole. 
Spoznali so glavne značilnosti stripa, jih nekaj 
prebrali ter osvežili znanje o obnašanju v galeriji. 
Nekaj razstavljenih stripov so skupaj prebrali, 
potem pa je sledila likovna delavnica pod vodst-
vom Borisa Oblaka. Na papir večjega formata so 
skupinsko izdelali strip v štirih delih (slikah). 

Tehniški dnevi, dogodki
Na tehniškem področju so se izpopolnje-

vali četrtošolci, ki so teoretično in praktično 
spoznali elektriko ter izdelali pravi svetilnik.
Učenci petih razredov so preživeli v Srednji 
vasi pri čebelarju Štefanu Ingliču. Pokazal jim 
je čebelnjak, muzej o čebelah in jim povedal 
veliko o življenju čebel. Tudi učenci zadnjega 
triletja so nekaj šolskih dni namenili tehniki – 
vsak razred s svojimi vsebinami.

Narava poskrbi za naravoslovne dneve. Učenci 
1. razreda so bili v živalskem vrtu, četrtošolci so 
si ogledovali srednjeveško Škofjo Loko.

Učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja 
so svoja letošnja srečanja sklenili na domačiji 
Pri Pustotniku. Spoznali so novi sirarski center, 
Pustotnikova Katarina pa jim je pripravila še 
mini turistično delavnico. V dveh skupinah so 

pripravili program dogajanja na kmetiji in se ob 
tem naučili, kako pomembno je poznati želje in 
pričakovanja obiskovalcev, da bodo »dober glas 
širili v deveto vas« in se vračali v goste.

Prvošolci so se podali na pravljični pohod 
skozi Kekčevo deželo, kamor so se pripeljali s 
posebnim Bedancbusom. 

Učenci 5. a razreda so bili letos uspešni na 
mnogih področjih. Sodelovali so v raznih projektih 
in natečajih. Dobili so tudi nepričakovan in poseben 
obisk pisateljice Janje Vidmar. Zaslužili so si ga z 
uspešnim sodelovanjem v detektivski nalogi, ko 
so prebirali njene knjige in iskali odgovore težka 
detektivska vprašanja. Pojavila se je kar sredi ure in 
uro spraševanja matematike spremenila v prijetno 
druženje z umetnico. Učenci 5. a torej radi berejo, 
radi pa tudi čistijo zobe. Tako so se kot najboljši raz-
red pri čiščenju zob za nagrado udeležili prireditve 
v športni dvorani v Železnikih. 

Še zadnji dve šoli v naravi sta se odvili v tem 
času. Učenci 8. razredov so pet dni preživeli v Centru 
šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj, devetošolci 
so po zaključku pouka za štiri dni odrinili na Roglo. 
Še prej pa so seveda pripravili valeto.

Za konec leta
Na najdaljši dan v letu, 21. junija, smo v popol-

danskem času pripravili zaključno prireditev ob 
koncu pouka in dnevu državnosti. Skozi različne 
šolske dejavnosti sta občinstvo popeljala osmošolca 
Ana Demšar in Janko Kržišnik, predstavili pa 
so se mladi pesniki, igralci angleškega dram-
skega krožka, učenci, ki obiskujejo izbirni predmet 
nemščino, športniki, plesalci in nepogrešljivi pevski 
zbori. Doživeli smo pravo presenečenje, saj nam 
je zapel tudi novoustanovljeni fantovski pevski 
zbor, ki je požel glasno odobravanje občinstva. Pri 
domoljubni pesmi Oj, Triglav, moj dom so se jim 
pridružila tudi dekleta.

Dan državnosti smo počastili z razmišljanjem 
osmošolk Tine in Barbare, o njem pa sta sprego-
vorila tudi ravnateljica Metka Debeljak in župan 
Milan Čadež. Najuspešnejši učenci so iz njunih 
rok in seveda iz rok svojih razrednikov prejeli 
pohvale in priznanja.

Bernarda Pintar

Novoustanovljeni fantovski pevski zbor
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Osveščevalno-zbiralna aktivnost je na 
matični šoli potekala na področju E-odpadkov 
in odpadnih baterij, ki postajajo stalnica v 
našem vsakdanjem življenju. Pozimi nas je 
obiskal E-transformer, multimedijsko vozilo, 
opremljeno s fotovoltaično elektrarno, ki 
zadošča vsem porabnikom električne energije 
v vozilu in je nameščena na strehi vozila. S 
pomočjo multimedijskih pripomočkov in raz-
stavnih eksponatov so se učenci lahko pobliže 
spoznali s sestavo ter z vplivi tovrstnih odpad-
kov na okolje in zdravje ljudi.

Na ekodnevu so se sodelovanju odzvali 
številni zunanji sodelavci. Kristina Knific je 
učencem predmetne stopnje predstavila uspešno 
ločevanje odpadkov ter možnosti, kako smo na 
tem področju lahko še uspešnejši.

Obsežno je bilo tudi glasilo na temo varo-
vanja okolja. Literarne in likovne prispevke so 
pod mentorstvom učiteljev prispevali učenci 
od prvega do devetega razreda. Z iztekajočim 
letom smo zadovoljni, saj je šola uspešno iz-
peljala vse predvidene dejavnosti. Zahvala za 
to gre vsem učencem, zaposlenim in zunanjim 

Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja 
vas so se ob igri, klepetu in sladkanju družili 
otroci, babice, dedki, mamice in očki. Vesele 
urice so organizirale devetošolke, vključene 
v mednarodni projekt MEPI (Katja, Nataša, 
Klavdija, Nina, Tanja, Ana, Maša, Eva, Beti, 
Anja in Sara) in mentorice. Sodelujoči so se 
pomerili v športnih igrah. Žejo so pogasili z 
ledenim čajem s šolskega zeliščnega vrta, lakoto 
pa potešili ob mojstrsko pripravljenih slastnih 
palačinkah in vafljih. Devetošolke so spretno 
koordinirale igre, stregle dobrote ter najmlajše 
razveseljevale z izdelovanjem figur iz balonov. 
Dogodek je povezoval zgovorni Samo Demšar. 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

»Znanja ni mogoče kupiti, zanj je treba garati«

Celotno srečanje je imelo tudi humanitarno 
noto. Prispevek od prodaje slaščic in balonov 
so namenili šolskemu skladu ter za pomoč pri 
finančnih stroških udeleženk MEPI-ja. 

V drugi polovici maja je za učence od 6. do 
9. razreda potekala zaključna prireditev s pode-
litvijo priznanj za opravljeno bralno značko. 
Dramski krožek je pod mentorstvom Jane 
Rihtaršič pripravil predstavo Frana Milčinskega 
Butalci. V vlogah znamenitih Butalcev so 
se odlično izkazali Jaka Osredkar, Tamara 
Klemenčič in Saša Rauter. Potem sta ravnatelj 
in mentorica bralne značke predstavnikom od-
delkov podelil priznanja za opravljeno branje. 

Ekološke dejavnosti

Skrb za okolje je pri otrocih že dobro zasidrana
Osnovna šola Ivana Tavčarja že četrto leto uspešno sodeluje v programu Ekošole, 
ki je mednarodno uveljavljen program za spodbujanje vzgoje in izobraževanja 
za trajnostni razvoj.

sodelavcem, ki s svojim delom, podporo in 
vedno novimi idejami prispevajo svoj delež k 
delovanju programa.

Ekodejavnosti na podružnici v Lučinah
Veliko pozornosti smo namenili ekološkim 

aktivnostim. V različne projekte je bilo 
vključenih vseh osemindvajset učencev, nji-
hovi starši in vsi zaposleni na šoli. Določene 
aktivnosti potekajo že več let in so utečene. 
Ohranjamo jih zaradi potrebe po boljšem 
življenju, skrbi za naše okolje in splošni 
ozaveščenosti. Z različnimi prispevki (ilus-
tracije, pesmi, križanke, osmerosmerke, 
zgodbice, uganke, kviz) smo obogatili šolsko 
glasilo Med gorami. V prednovoletnem času 
smo izdelovali voščilnice za domačo občino 
in dobrodelno prodajo. Zbirali smo kartuše, 
tonerje in trakove. Uspešni smo bili pri zbiranju 
plastičnih pokrovčkov, pravilnem zlaganju kar-
tonske embalaže za mleko in sokove, ločevanju 
vseh odpadkov, čiščenju okolice šole. Skozi vse 
leto smo skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov, 
zmanjševanje količin odpadkov, varčevali smo 

z vodo, elektriko. Preko različnih dejavnosti 
smo se potrudili obdržati ekozastavo. 

Ekodejavnosti na podružnici Sovodenj
Preko leta smo izvajali izbrane projekte, 

izpolnjevali zastavljen ekonačrt in ohranili eko-
zastavo. Dosledno smo že na izvoru v učilnicah, 
kuhinji in jedilnici ločevali odpadke. Skrbeli 
smo za urejen šolski ekološki otok in da po 
igralnih površinah v okolici šole nismo puščali 
odpadkov. Iz zbrane tetrapak embalaže smo za 
natečaj Ekopaket izdelali mozaike. Jeseni so 
starši več družin učencev pred matično šolo 
v Gorenjo vas odpeljali vreče tekstila. Pozno 
jeseni smo organizirali akcijo zbiranja starega 
papirja. Delno smo napolnil kontejner in zbrali 
manj, kot smo pričakovali. Nabralo se je za dve 
polni vreči kartuš in trakov. Za ORK Gorenja 
vas oz. šolski sklad smo zbrali šest velikih vreč 
plastičnih zamaškov. Brali smo za eko bralno 
značko. Izdelovali smo voščilnice za dobrodelne 
namene in za sodelovanje na likovnem natečaju 
Prednovoletni čas. Učenci so vzgajali in negovali 
rastline na okenski polici. Nabrali in posušili smo 
liste melise. Izpeljali smo tretji pohod treh gener-
acij ob rapalski meji. Učiteljice smo zadovoljne z 
ekološkim odzivom velike večine učencev.

Kati Mezeg, Martina Jelovčan, Milka Burnik

Učenci od 1. do 5. razreda so imeli zaključno 
prireditev mesec dni kasneje.

Tinkara Čadež se je uvrstila na državno 
tekmovanje Evropski matematični kenguru, 
kjer je dosegla izjemen rezultat. Za nagrado se 
bo udeležila nagradnega izleta v Benetke. 

Lepe junijske dni so razredi izkoristili še 
za zadnje športne dneve, predvsem pohode v 
okolico, npr. na Svetega Urbana, na Brda in 
drugam, pa tudi za udeležbo na atletskem tek-
movanju v Poljanah. Odhajali so še na zadnje 
poučne ekskurzije v živalski vrt v Ljubljano, 
po Gorenjskem, v Železnike, čez Vršič ter na 
likovno in glasbeno ustvarjanje v Sorico.

Generacija petinšestdesetih devetošolcev se 
je na valeti poslovila od osnovne šole. Številni so 
sebi in šoli v veselje prislužili mnoga zlata in sre-
brna priznanja na različnih področjih znanja. Zato 
so iz ravnateljevih ust slišali pohvalo in življenjsko 
priporočilo, da znanja ni mogoče kupiti, temveč je 
zanj treba garati. Osem najuspešnejših – Tamaro 
Klemenčič, Nino Bevk, Niko Šturm, Jana Bajta, 
Katjo Štucin, Jernejo Ferlan in Sašo Slabe – je s 
knjigami in z izletom nagradil tudi župan.

Deset otrok je likovno ustvarjalo na extem-
poru Podoba domačega kraja.

S pomočjo staršev, učencev in delavcev šole 
se je šolski sklad povečal za 1.374 evrov.

S proslavo ob dnevu državnosti so šolsko leto 
slovesno zaključili tudi drugi učenci. Večina se 
je oddahnila od šolskega dela, peščici pa to še 
ni bilo dano, saj so jih čakali ali pa jih še čakajo 
popravni izpiti. Milka Burnik
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Eva je na prvi pogled povsem 
običajno dekle s širokim nasmeškom. 
Ko pa začne nizati letošnje uspehe, 
se zdi, da vse skupaj predstavi s tako 
lahkotnostjo, da ji k imenu lahko 
upravičeno pristavimo besedno zvezo 
»mladi up«. 

Poleg zlatega priznanja iz kemije 
(zlato Preglovo priznanje) se je v 
letošnjem šolskem letu veselila še zlata 
pri matematiki, bronastega priznanja 
pri logiki ter srebrnih priznanj pri tek-
movanjih iz slovenščine iniz znanja o 
sladkorni bolezni ter v veseli šoli. 

Eva pa je tudi odlična športnica. 
Bila je kapetanka šolske dekliške roko-
metne ekipe, pod svoje okrilje pa je kot 
glavna zapisnikarica vzela tudi dekleta, 
ki se veščin zapisnikarstva učijo ob 
košarkarskih tekmah na domačem 
terenu. Pleše v šolski plesni skupini in 
skoraj vsako leto sodeluje na Biciklu 
(občinsko kolesarsko prvenstvo za os-
novno šolo), kjer se je tri leta zapored 
uvrstila na državno tekmovanje. Na 
drugem dobrodelnem teku Z roko v 
roki za boljši jutri, ki ga organizira 
Vrtec Agata, je zasedla 1. mesto v svoji 
kategoriji in 2. mesto med odraslimi 
tekmovalci. Svoj odličen čas je dosegla s sa-
mostojnimi treningi, ki jih izvaja vsakdan, pri 
telesni kondiciji pa ji pomagata tudi trening 
atletike in ljubezen do gasilstva.

»Bil je moj dan«
Področje, kjer Eva cveti, pa je naravoslovje. 

Zmaga na državnem tekmovanju iz kemije je 
krona njenega truda. Na tekmovanje se je priprav-

Staršem so se predstavili otroci vrtca Javorje 
ter vsi učenci šole s petjem, plesom, krajšo pred-
stavo o butalskih gasilcih ter recitacijami. V 
urici našega druženja smo prejeli tudi priznanja 
in pohvale, ki smo si jih prislužili med šolskim 
letom. Priznanja smo prejeli iz rok naše »gasil-
ske poveljnice«, ravnateljice Metke Debeljak. 
Druženje se je nadaljevalo s pižama žurom, ki 
ga na šoli prirejamo že nekaj let. V dveh dnevih 
se je tako zvrstilo veliko imenitnih dogodivščin. 
Takoj po zaključni prireditvi smo se polni 
navdušenja zbrali na šolskem igrišču. Podali smo 
se na orientacijski tek, ki ga je pripravil učitelj 
Janez Poljanšek. Razdelili smo se v pet skupin 
in vsaka je dobila novo orientacijsko karto Ja-
vorij. Preizkusili smo se tudi v plezanju. Plezalci 

Eva Krek

Uspeh pride, ko je pravi čas
OŠ Poljane je v letošnjem šolskem letu upravičeno ponosna na ličen šopek zlatih 
priznanj, ki so zrasla na polju naravoslovja. Zlato si je z odličnim znanjem s 
področja kemije pritekmovala tudi osmošolka Eva Krek. Na državnem tekmo-
vanju je 1. mesto zavzela z vsemi možnimi točkami.

ljala predvsem s pomočjo testov prejšnjih tekmo-
vanj. Učiteljica Bojana Živkovič je na pripravah 
poudarjala pomembne elemente in tekmovalce 
usmerjala k iskanju bistva. Večkrat sta ponazorili 
snov tudi s poskusi. »Kar poskusiš, si zagotovo 

zapomniš,« pravi Eva. Osmošolka se je 
sicer veliko pripravljala tudi sama in k 
pripravam prihajala z vprašanji. 

Tekmovanje za Preglovo priznanje 
je bilo februarja na OŠ Simona Jenka v 
Kranju. »Bil je moj dan. Ker mi je kemija 
preprosto všeč, sem se na tekmovanje 
pripravljala z vso možno radovednostjo in 
veseljem. Priprave so mi pomenile užitek 
in mi še zdaleč ni bilo odveč pokukati 
kam globlje, da bi našla odgovore. Moraš 
si tudi upati postaviti vprašanje, čeprav se 
včasih zdi brez smisla. Ogromno podpore 
in spodbud sem dobila pri učiteljici pa 
tudi doma, hkrati pa sem že od lanskega 
leta v sebi gojila močno željo po katerem 
koli zlatem priznanju. Z reševanjem testa 
sem končala v petnajstih minutah – z zelo 
dobrim občutkom.« In dober občutek je 
zares botroval izjemnemu uspehu – vsem 
doseženim točkam. Priznanje je Eva pre-
vzela na gala prireditvi ZOTKin talent v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Eva v prostem času, ki ga sicer nima 
prav veliko, uživa v naravi, teku in tudi 
branju. Tam nekje čez leta se vidi v pokli-
cu fizioterapevtke, saj bi rada delala nekaj 
takega, kar bi pomagalo ljudem.»Če imaš 
dovolj veliko željo in če ne obupaš ob 

prvem neuspehu, ti bo nekoč zagotovo uspelo. 
Uspeh pride, ko je pravi čas – rodi se iz izkušenj, 
ki si jih nabiramo ob padcih.«

Mateja Tušek  

Eva, prejemnica zlatega Preglovega priznanja

PŠ Javorje

Šolsko leto smo končali s pižama žurom
Kot se za pravi zaključek šolskega leta spodobi, smo tudi letos na Podružnični šoli 
Javorje pripravili zanimiv dvodnevni program. Pričeli smo v petek z zaključno 
prireditvijo. Letos smo se prelevili v prave gasilce, saj naše Prostovoljno gasilsko 
društvo Javorje praznuje 60-letnico ustanovitve.

Plezalnega društva Cempin so k nam pripeljali 
pravo plezalno steno. Bili smo pogumni in ob 
varovanju priplezali čisto do vrha.

Po večerji pa so nas pričakali javorski 
gasilci. Preizkusili smo se v gašenju ognja. 
Tekmovali smo v gasilskih igrah in na koncu 
še pomili novo šolsko igrišče. Da pa smo se 
malce odpočili od napornih popoldanskih 
dejavnosti, smo prisluhnili še potopisnemu 
predavanju Draga Freliha, ki nam je povedal, 
kako je sam priplezal na vrh pettisočaka. Sledila 
sta le še sklepna dogodka večera, nočni pohod 
in iskanje skritega zaklada. Učiteljica je že 
drugič v tem tednu dobila telefonski klic škrata 
izpod Blegoša. Tokrat se ji je zahvalil za vso 
našo pomoč pri gradnji in popravilu njihovih 

bivališč. Povedal ji je, da je nekje v okolici 
v zahvalo skril zaklad. Mahnili smo jo proti 
Muravam. Oči in lučke smo imeli na preži, da 
bi mogoče poiskali kakršenkoli namig. Imeli 
smo srečo, saj nas je na drevesu na križišču v 
Muravah čakal zemljevid z označenim skritim 
zakladom. Hodili smo po poti in naprej po stezi 
ter iskali zaklad, ki je bil res dobro skrit. V gasil-
ski čeladi nas je čakalo sladko presenečenje. 

Bili smo že zares utrujeni. Postlali smo si 
na tleh telovadnice, prisluhnili pravljici in hitro 
pobegnili v sladke sanje. Po jutranji telovadbi 
in zajtrku smo na ustvarjalni delavnici izdelali 
avtomobilčke iz odpadnega materiala. Bili so 
pisani, najbolj zanimivo pa je bilo, da so se ob 
pihanju balona tudi premikali. Učiteljice smo 
učence povabile na zabaven zaključek dvod-
nevnega druženja. V telovadnici nas je čarodej 
Roman Frelih očaral s svojimi zabavnimi 
čarovniškimi vragolijami.

Maja Kokalj
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Delo in vsebino zbornika je v uvodniku v 
ekoglasilo opisal glavni urednik, osmošolec 
Jernej Jereb: V tem šolskem letu smo se odločili, 
da bomo v šolskem časopisu Med gorami pisali 
na temo varovanja okolja, zato smo dali glasilu 
podnaslov Zbornik prispevkov o ekologiji. Za to 
področje smo se odločili, ker je naša šola vključena 
v projekt Ekošola, iz katerega izvirajo praktične 
dejavnosti (ekodan, slovenski zajtrk, zdrava šolska 
prehrana, ločevanje odpadkov, varčevanje z vodo 
in drugimi viri, zeliščarska delavnica in zeliščni 
vrt, rekreativni odmor, poudarjanje športnih 
aktivnosti) in drugi projekti (Zdrava šola, MEPI, 
Ekokviz, Čaji z našega zeliščnega vrta, Ekobranje 
za ekoživljenje, Gibanje in druženje treh gene-
racij). Naš cilj ustvarjanja tega glasila je bil, da 
bi učenci več razmišljali o ekoloških problemih, 
živeli po ekoloških načelih in predvsem skrbeli 
za čistejše okolje.

Naloga uredniškega odbora je bila uskla-
jevati delo, zbirati prispevke in jih urediti v 
glasilo. V njem so sodelovali učenci od prvega 
do devetega razreda iz centralne šole in obeh 
podružničnih šol pod vodstvom mentorjev 
(približno 250 učencev in 26 mentorjev).

Kako je to glasilo nastajalo? Najprej je 
uredniški odbor vsem mentorjem poslal navodila 

Po Kekčevih stopinjah do znanja
V okviru projekta Ekovrtec se naš vrtec Agata vsako leto udeležuje 

tudi natečajev, ki jih razpiše Ekošola. Tako so letos nekatere skupine 
sodelovale v nagradnem natečaju Po Kekčevih stopinjah do znanja, za ka-
terega so morale izdelati lepljenko iz naravnih materialov in blaga. Nastali 
so čudoviti izdelki in skupina Zmajčki z vzgojiteljicama Alenko Cegnar in 
Damjano Režen si je prislužila prvo nagrado. Na podelitvi, ki je potekala 
v grajskem parku Oranžerija v Mengšu, so prejeli ček v vrednosti 1.900 
evrov za tridnevni naravoslovni tabor na Razpotju v Logarski dolini.

Za izvirnost pa so bili nagrajeni tudi otroci iz skupine Levčki, ki so prejeli 
majice ter polno vrečo lepil, ki jih bodo lahko uporabili pri ustvarjanju v 
prihodnje. Njihove umetnije bodo objavljene na koledarju.

Špela Režen

Zelo čudno, saj to vendar ne gre. Kaj pa potem otroci delajo, s čim se 
igrajo? Pa vendar se da. Na pedagoškem sestanku smo se vzgojiteljice 
odločile, da bomo otrokom dva tedna ponudile za igro samo nestruk-
turiran material. Sledil je pogovor in dogovor z otroki. Kje bomo dobili 
material? Brez težav. Povsod ga je dovolj. V naših kabinetih, doma in 
v naravi. Samo poiskati in videti ga je treba. Vzgojiteljice smo igrače 
poiskale v kabinetih, otroci so jih prinesli od doma, skupaj smo jih 
nabrali v naravi. In kakšne igrače so to? Odpadni materiali, deščice, tulci, 
zamaški, plastenke, gumbi, kamenčki, storži, vejice, trakovi, koščki blaga 
in še in še. In verjemite, ni nam bilo dolgčas. Vse kupljene igrače so os-
tale v omarah in na policah. Otroci sploh niso vprašali po njih, saj jim je 
bila igra z enostavnimi igračami zelo zanimiva, prinašala jim je izzive in 
mnogo ustvarjalnosti. »Nenavadna vprašanja brez konca, nezadovoljstvo 
s preprostimi odgovori, bujna domišljija in nenavadne ideje so znaki, 
da je otrok ustvarjalen. Če njegovo radovednost spodbujamo tako starši 
kot vzgojitelji, je otrok na dobri poti, da zraste iz malega radovedneža v 
velikega inovatorja,« je zapisal že dr. Vid Pečjak.

Letos je v Pacugu letovalo osemintrideset predšolskih otrok. Pri-
dobivali so nova znanja in izkušnje iz obmorskega okolja. Tri noči so 
preživeli brez staršev skupaj z vzgojiteljicami. Pravijo, da so uživali. Ob 
prihodu v Pacug se nam je ponujal jasen pogled preko morja. Gusarki 
Vesla Tesla in Zvita Nakita sta se prikradli in nas popeljali v gusarsko 
pustolovščino.

Odšli smo na ogled solin. Zelo zanimivo je bilo tudi popoldne v 
Piranu.

Marinka Vidovič

za delo in pisal članke po navodilih učiteljice 
Nine Dolenc. V uredniškem odboru smo predla-
gali načrt, spremembe, popravke in se srečevali 
na sestankih, na katerih smo se dogovarjali 
za pisanje in pregledovali gradivo. Pisali smo 
tudi doma in komunicirali po elektronski pošti. 
Nabralo se je veliko pisnega in slikovnega 
gradiva. Učiteljica računalništva Tanja Rezar je 
časopis oblikovala in ga pripravila za tisk.

Publikacijo smo zaradi boljše preglednosti 
razdelili na sklope. Uvodniku sledi zanimivo 
nadaljevanje o tem, kdaj se začne in do kdaj traja 
ekologija. Nato se lahko seznanite s poročili o 
projektih, povezanih z ekologijo. Prispevki od 
prvega do petega razreda zajemajo predvsem 
različne spise, pesmi, razmišljanja, ugankarske 
naloge, dramatizacije, stripe in ilustracije v različnih 
tehnikah. Druga polovica pripada učencem od 
šestega do devetega razreda, ki so nam poslali nekaj 
raziskovalnih nalog in intervjujev z ljudmi, ki si 
prizadevajo za čistejše in varnejše okolje. Napisali 
so tudi detektivke, razmišljanja in mnenja, eseje, 
doživljajske in domišljijske spise, pesmi in še kaj. 
Dodali so še stripe, nekatera besedila so opremili 
z ilustracijami in s fotografijami. Prispevki v po-
sameznem sklopu so razporejeni glede na starost 
učencev in po zaporedju oddelkov od 6. a do 9. c.

Vsi ustvarjalci in njihovi mentorji smo imeli 
skupen cilj – varovati našo naravo in s tem naše 
življenje. Ob prelistavanju glasila dobimo vtis, 
da se zavedamo, kako pomembno je, da vsak 
posameznik in nato še skupaj skrbimo za čisto 
naravo. Torej hodimo po poti naravovarstve-
nikov, ki nas vodi k istemu cilju.

Bodimo zgled našim naslednikom in varuj-
mo naše okolje.

Nina Dolenc, Jernej Jereb

Kaj so počeli najmlajši

Vrtec Zala brez igrač in morske 
dogodivščine v Pacugu

Med gorami

Tema letošnjega šolskega časopisa – ekologija
Na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas je izšel šolski časopis Med gorami, 25. letnik. 
Tokrat so učenci s pomočjo učiteljev mentorjev oblikovali zbornik prispevkov 
o ekologiji. Za to temo so se odločili, ker je šola vključena v projekt Ekošola že 
četrto leto, varstvo okolja in skrb za zdravje pa sta tudi aktualni področji tako 
za odrasle kot za otroke.

Naslovnica šolskega časopisa Med gorami
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Učenci poljanske šole radi 
sodelujejo na različnih nateča-
jih. Eden od njih je tudi nate-
čaj Evropa v šoli, ki ga organi-
zira Zveza društev prijateljev 
mladine. Tudi letos smo sode-
lovali z likovnimi in literarnimi 
deli in bili zelo uspešni.

Na nacionalno raven so 
se uvrstili trije učenci: Gaja 
Šikovec iz PŠ Javorje (mentorica Maja Kokalj) ter Tibor 
Prosen (mentorica Jolanda Mur) in Luka Kreč(mentorica 
Cilka Čibej) s centralne šole. 

Luka, učenec 5. a, je dobitnik prve nagrade nacionalnega 
odbora, zato se je z mentorico udeležil prireditve v Krškem, 
kjer je bila podelitev nagrad. Za zmago je prejel šestdnevne 
aktivne počitnice v enem izmed centrov šolskih in obšolskih 
dejavnosti v Sloveniji.

Na prireditvi so nastopili Nuša Derenda, pevski zbor, 
videli smo tudi dramske točke. Po prireditvi pa so nam 
predstavili Jedrsko elektrarno Krško. Na prireditvi je bilo 
okrog 300 ljudi.

Bernarda Pintar

Mladi pesnik iz Poljan

Luka Kreč je napisal najlepšo pesem

Irena Tavčar: 
• vpraša, koliko je trenutno zaposlenih v 

občinski upravi. 
Skupna zasedenost delovnih mest je naslednja: 

9,65 delovnega mesta v občinski upravi, 0,2 de-
lovnega mesta v krajevni skupnosti Gorenja vas 
in 7 v komunalni službi občine. Občina namreč za 
izvajanje gospodarskih javnih služb nima ustanov-
ljenega posebnega komunalnega podjetja.

Marko Kržišnik: 
• vpraša glede sanacije plazu na Sovodnju. 
Plaz se je v zadnjem obdobju stabiliziral, saj 

so bila že izvedena obsežna sanacijska dela: 45-
metrski oporni zid z dodano sidranimi temelji, 
nasip sproti komprimirane brežine nad opornim 
zidom vse do vrha plazu z vmesnimi vgraditvami 
kontraobtežb z zložbami gabionov in dodatnimi 
utrditvami z železnimi trnicami. Po ustalitvi 
plazu so nastopili pogoji, da se pristopi k san-
aciji temeljnih tal vrtca, izgradnji pilotne stene 
in sanaciji objekta vrtca. Občina je za navedena 
dela že izvedla javna naročila za izbiro izvajalcev 
del, z deli pa bo mogoče pričeti, ko bo sklenjena 
pogodba o zagotovitvi državnih sanacijskih 
sredstev. Od višine teh je namreč odvisen obseg 
del, ki jih bo mogoče izvesti v letošnjem letu. 
Strošek preostalih potrebnih sanacijskih del 
namreč znaša 360.000 evrov.

Stanko Bajt: 
• vpraša, ali se premika tudi novi oporni 

zid med cesto in igriščem. 
Ob opornem zidu so bile evidentirane manjše 

razpoke, zato je bilo v vmesnem času že izvedeno 
preventivno dodatno sidranje opornega zidu, ki pa 
po obsegu ni predstavljalo obsežnejšega posega.

Jože Čadež: 
• prenese pobudo krajanov Poljan zaradi 

zaparkirane ceste in oviranega prometa ob 
objektu podjetja Polycom, d. o. o.

O problemu so krajani v prisotnosti župana in 
podžupana razpravljali na zboru krajanov 11. aprila 
2013, ki je potekal v mali dvorani kulturnega doma 
Poljane. Direktor podjetja Polycom Iztok Stanonik 
je pojasnil, da skušajo zaradi povečanega tovornega 
prometa za njihovo podjetje čim bolj nemoten pro-
met na navedeni dostopni cesti doseči tudi s tem, da 
vso dostavo naročajo v dopoldanskem času. Celo-
vita rešitev problema bi bila selitev v gospodarsko 
cono Dobje, glede katere pa je direktor Polycoma 
na sestanku pojasnil, da je zaradi kriznega obdobja 
za zdaj težko izvedljiva.

Bogo Žun: 
• predlaga, da se tudi posameznim 

občanom za gradnjo stanovanjskih objektov 
omogoči širitev zazidljivosti zemljišč po 29. 
členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Prvi odstavek 29. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju je ob izpolnitvi zakonskih pogojev 
dopuščal manjše širitve območja stavbnih 
zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov, ki 
predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe 
pozidave,  le za namene industrijskih, proizvod-
nih, kmetijskih, obrtnih, storitvenih turističnih 

16. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 16. seji občinskega sveta. Odgovori so uredniško 
in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki v gradivu 17. seje.

ali športnih dejavnosti. Navedeni način širitve 
stavbnih zemljišč torej ne vključuje možnosti 
širitve za potrebe stanovanjskih objektov.

26. 4. 2013 je obenem Ustavno sodišče na 
pobudo Pravno-informacijskega centra nev-
ladnih organizacij – PIC, sprejelo sklep, da se 
izvrševanje 29. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) do končne 
odločitve Ustavnega sodišča zadrži, zato nave-
dene širitve niso več mogoče. 

Širitev stavbnih zemljišč je torej do nadaljnjega 
mogoča le po doslej znanem rednem postopku, ki 
ga občina začenja z junijem letošnjega leta. Vse do 
letošnjega oktobra bo namreč potekal postopek zbi-
ranja pobud za spremembo namenske rabe, ki bodo 
osnova za pripravo sprememb in dopolnitev v juniju 
2010 sprejetega občinskega prostorskega načrta.

Jurij Krvina: 
• ugotavlja, da se podatki zaključnega 

računa in podatki iz poročila o vrednosti del 
po izvajalski pogodbi in aneksu za obnovo PŠ 
Lučine ne ujemajo. 

Ugotovitev je točna, saj so na tej proračunski 
postavki v zaključnem računu zajeti še drugi stroški, 
ki niso bili predmet izvajalske pogodbe in aneksa. 
Med njimi so stroški projektne dokumentacije, na 
osnovi prejete pobude s strani šole pa je bila tudi 
dodano naročena ureditev novega vhodnega atrija 
in klančine za invalide pri vhodu v šolo.

Janez Arnolj: 
• prosi za pisni odgovor na vprašanje, kaj je 

novega na projektu odprtega širokopasovnega 
omrežja. 

Projekt izgradnje širokopasovnega omrežja, 

za katerega je občina pred leti pridobila nep-
ovratna sredstva, je zaključen. Na seznam tako 
imenovanih belih lis v naši občini, do katerih je 
bilo po razpisu potrebno širokopasovno omrežje 
zgraditi, je bilo uvrščenih 30 naselij, kar pomeni 
673 gospodinjstev oziroma 2243 prebivalcev. 
V vseh  predvidenih naseljih, vključenih na 
seznam belih lis je po zaključeni investicij 
možen priklop na optično omrežje.

Trenutno je po podatkih Tritela, Amisa in 
Telekoma na zgrajeno odprto širokopasovno 
omrežje priključenih 250 uporabnikov oziroma 
gospodinjstev. Število izvedenih priklopov je 
odvisno od povpraševanja in želja uporabnikov. 
Na Tritelu zagotavljajo, da čakalne vrste na prik-
lop praktično ni več, razen v časovnem okviru, 
potrebnem za ureditev potrebne dokumentacije 
glede na pogodbe o priključitvi in služnostne 
pogodbe za prečkanje parcel ob izvedbi priključka 
od glavne razvodne trase omrežja do uporab-
nika. Pričakovani cilji po razpisu za pridobitev 
nepovratnih sredstev pri izvedbi operacije OŠO 
Občine Gorenja vas - Poljane so torej doseženi.

• prosi za odgovor na vprašanje, kaj ne bo izve-
denega glede na visoke stroške zimske službe.

Za stroške zimskega vzdrževanja cest je bilo v 
občinskem proračunu predvidenih 400.000 evrov. 
Analiza po zaključeni zimski sezoni, v kateri 
smo se soočali z izjemnimi okoliščinami zaradi 
dolgotrajnega obilnega sneženja, izkazuje, da so 
dejanski stroški zimske službe znašali 752.000 
evrov. Povečani stroški zimske službe so eden 
ključnih razlogov, da je bilo potrebno pristopiti 
k rebalansu proračuna že v sredini leta. Prav iz 
rebalansa proračuna pa je tudi  razvidno, katere 
proračunske postavke je bilo zaradi navedene 
situacije potrebno znižati. Pri tem smo sledili 
temeljnemu cilju: prioritetno izpeljati vsaj del vseh 
zastavljenih investicij na račun varčevanja na vseh 
ostalih področjih, kjer občina ni omejena s fik-
snimi, z zakonodajo predpisanimi obveznostmi.

Milan Čadež, župan

Moja glava
Moja glava je luč
in v njej je shranjen ključ.
Na poti življenja mi sveti,
da mogel bi znanja zaklade odpreti.
 
Glavo uporabljam zato,
da kaj pametnega vanjo spravim.
Moja glava je kot mravljišče,
različne povezave išče.
 
Za glavo tudi skrbim,
tako da zdravo živim.
Jaz glavo tako prezračim,
da zunaj veliko prekoračim.

Moja glava je tudi zato,
da pesem napiše lahko.
Računam, razmišljam in berem
in dobre odločitve izberem.

(zmagovalna pesem, Luka Kreč)
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V tokratni sezoni je bilo mogoče zbrati 56 
vpisov, saj je bilo zavetišče na Jelencih odprto 
ob sobotah in nedeljah, za novo leto, kulturni 
praznik in na velikonočni ponedeljek. Največ 
vpisov, in sicer 50, je zbral Pavle Razložnik iz 
Kopačnice. Sledita mu Marko Purgar iz Davče 
z 48 in Niko Franko z 39 vpisi. Kot je pojasnil 
predsednik PD Gorenja vas Darko Miklavčič, 
so do konca sezone našteli 605 vpisov. »Številka 
je res nekoliko manjša kot prejšnjo sezono, 
razlog je nedvomno zima, ki je bila radodarna 
s snežnimi padavinami. Naj kot zanimivost 
dodam, da je bilo treba marca, pred odprtjem 
zavetišča, najprej odmetati sneg okrog oken, 

Otroško, kadetsko in veteransko evropsko 
prvenstvo je potekalo v Kruševcu, udeležilo pa 
se ga je 385 tekmovalcev iz desetih evropskih 
držav. Slovenske barve so iz Karate kluba Ronin 
Poljane zastopali: Rado Mudri (dečki 12 let; 
jiyuipponkumite), Nik Mahnič (kadeti 17 let; 
kumite), Aleš Čadež (kadeti 17 let; kumite) in 
Jurij Šubic (veterani; kumite in kata). 

Na posamičnem tekmovanju je Jurij Šubic 
osvojil 3. mesto pri borbah. Jurij je sicer branil 
naslov evropskega prvaka, vendar je v polfinalu 
moral priznati premoč češkega tekmovalca. Aleš 
Čadež je v težki konkurenci iz tekmovanja 
izločil tri tekmovalce in nato šele v polfinalu 
klonil proti tekmovalcu iz Rusije, a je na koncu 

PD Gorenja vas

Zmagovalec akcije Prijatelji Jelenc zbral 50 vpisov
Zaključila se je druga izvedba akcije Prijatelji Jelenc, ki je trajala od 1. novembra 
2012 do 1. maja 2013. Cilj akcije je, da planinci dosežejo v omenjenem obdobju 
čim več vzponov na Blegoš po označeni planinski poti mimo Jelenc.

ker se drugače polkna niti ne bi mogla odpreti. 
S tem število vpisov dobi drugačno veljavo. Če 
pa zraven prištejemo še podatek, da je število 
obiskov najbolj rednih vpisovalcev s 17 obiski 
iz pretekle sezone povečalo na 22, je to vseka-
kor znak, da se je akcija med ljudmi prijela.« 

Sadna potica vsem z 22 vpisi
PD Gorenja vas je ob zaključku akcije 

pripravilo skupno srečanje, na katerem je na-
jbolj zvestim gornikom oziroma pohodnikom 
podelilo tudi praktične nagrade. Vsi tisti, ki so 
v sezoni zbrali vsaj 22 vpisov, so prejeli sadne 
potice, ki jih je za to priložnost napekla Stanka 
Homec iz Studorja. Takih je bilo letos enajst, 
med pohodniki tudi tri pohodnice. Nagrade za 
najboljše tri pa je tudi letos prispevalo gostišče 
Blegoš iz Javorij. »Srečanja so se udeležili vsi 
nagrajenci ter ostali prijatelji Jelenc. Za vse 
smo v zavetišču pripravili pogostitev. Dogodek 
smo združili s čistilno akcijo, ki jo redno pri-
pravlja odsek varuhov narave. Ker nam je letos 
malce ponagajal sneg, nas čaka še nekaj dela. 
Kljub temu je bil del akcije izveden, ostale so 
nam le poti višje proti vrhu Blegoša. Tukaj 
sta se še posebej potrudila Irena in Marijan 
Madjar, ki sta prehodila celotno pot iz Volake 
ter poleg pobiranja smeti opravila kar nekaj 
potrebnih vzdrževalnih del na poti,« je povedal 
Miklavčič.

Zbirajo tudi vpise na Bukovem vrhu
Akcija Prijatelji Jelenc pa ni edina akcija, 

ki jo organizira PD Gorenja vas. Tu je še 
akcija Ljubitelji Bukovega vrha, s katero so 
poskusno pričeli 1. marca lani. Glede na to, da 
so bili pohodniki dovolj prizadevni, je število 

vpisov zadostovalo za odobritev nakupa prave 
planinske knjige, zaščitne skrinjice in žiga. 
Največ vzponov na Bukov vrh so v preteklem 
letu osvojili Tončka Oblak (172 vpisov), Jože 
Košir (147) in Lojze Kovič (100) vpisov. Vse 
tri je PD Gorenja vas nagradil s praktično 
nagrado – čutaro z logotipom. Kot je povedala 
Neža Božnar, si pohvale zaslužijo tudi vsi ostali 
pohodniki na Bukov vrh, saj so zgolj v šestih 
mesecih zabeležili 1243 vpisov. »6. septem-
bra lani smo se ponovno začeli vpisovati od 
začetka. Vpisi so mogoči do naslednjega sejma 
na Bukovem vrhu, torej do konca avgusta 2013. 
Do 1. junija letos smo jih zbrali že nekaj manj 
kot 1300,« je še pojasnila Božnarjeva. 

Nov fotografski natečaj Med gorami
Tudi čez poletje bo v PD Gorenja vas 

zelo živahno, saj do konca avgusta načrtujejo 
izvedbo prek deset planinskih izletov. V društvu 
je namreč tudi nekaj novih, mladih vodnikov, 
ki bodo tako pohodnike vodili na pohode. 
Pričel se bo nov nagradni fotografski natečaj 
z naslovom Med gorami, za člane planinskih 
skupin iz OŠ bo organiziran dvodnevni plezalni 
tabor, dve gorskokolesarski vodnici bosta v 
poletnih mesecih opravljali zaključni izpit 
za pridobitev licence. Zvrstila se bodo tudi 
izobraževanja za markaciste, mentorje šolskih 
skupin, dogovarjajo se za izobraževanje še en-
ega turno kolesarskega vodnika. Med drugim 
jih bo obiskal tudi Jože Rovan, predsednik 
Komisije za turno kolesarstvo Planinske zveze 
Slovenije, s katerim si bodo skupaj ogledali 
možnost dvonamenske rabe  planinskih poti 
(možnost uporabe poti tako za pohodnike kot 
tudi za turne kolesarje), za katere skrbi društvo, 
in s tem povezane postopke za njihovo ustrezno 
kategorizacijo. Več o dogajanju v društvu na 
spletni strani www.pdgorenjavas.com.

Lidija Razložnik

KK Ronin

Tri od štirih bronastih medalj priborili poljanski karateisti
Na 10. evropskem JKA otroškem in kadetskem prvenstvu ter 5. JKA veteranskem 
prvenstvu v Srbiji se je z 31 tekmovalci pomerila tudi slovenska reprezentanca. 
Med njimi so bili štirje tekmovalci iz Karate kluba Ronin iz Poljan, ki so osvojili 
tri bronasta odličja.

prav tako dosegel odlično 3. mesto. Na ekipnem 
tekmovanju je Slovenijo zastopala le ekipa v 
borbah (kadeti 16–17 let), ki jo je predstavljala 
poljansko-celjska naveza: Jaka Planinšek (Celje), 
Aleš Čadež in Nik Mahnič. V prvem krogu so 
premagali Norveško, v polfinalu pa klonili proti 
Nemčiji in tako zasedli še eno 3. mesto. 

Od štirih osvojenih medalj slovenske repr-
ezentance so šle tri v Poljansko dolino v Karate 
klub Ronin Poljane. Ob tej priliki se zahvalju-
jemo vsem, ki nas podpirate in med katerimi 
so tudi naši sponzorji: Občina Gorenja vas 
- Poljane, kmetija Žunar, Gradbeni inženiring 
Adam Berčič in Taverna Petra.

KK Ronin Poljane

Zmagovalec akcije Prijatelji Jelenc Pavle 
Razložnik je na Jelencih v letošnji sezoni manj-
kal le šestkrat.
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Gorsko hitrostna dirka Lučine se letos 
točkuje za FIA mednarodno gorsko hitrostno 
dirko – Hill Climb Challenge, FIA evropski 
pokal v gorskem avtomobilizmu – Hill Climb 
Cup, FIA mednarodni gorski pokal centralno 
evropske cone (CEZ), odprto državno prvenstvo 
Slovenije v gorsko hitrostnem avtomobilizmu, 
pokalno prvenstvo AŠ 2005 v gorsko hitrostnem 
avtomobilizmu, pokalno prvenstvo AŠ 2005 za 
starodobna vozila v gorsko hitrostnem avto-
mobilizmu ter pokal starodobnikov Slovenije. 
Letos bo na dirki nekaj manj Avstrijcev, saj 
dirka ne šteje za njihovo prvenstvo, pričakujejo 
pa nekaj več Hrvatov, saj se GHD Lučine 
2013 točkuje za državno prvenstvo Republike 
Hrvaške v gorsko hitrostnem avtomobilizmu.

Osrednji prireditveni prostor bo v Todražu, 
kjer bo na parkirišču pred RŽV servisna 
cona, v prostorih rudnika pa vodstvo dirke 
in novinarsko središče. V petek, 9. avgusta, 
bodo v Todražu na sporedu tehnični pregledi 
in verifikacija voznikov, v soboto pripravljajo 
od 11. ure naprej tri uradne treninge, v nedeljo, 
11. avgusta, bo ob 10. uri dopoldne prva vožnja, 
ob 12.45 odprtje dirke in ob 13.00 ter 15.00 še 
dve vožnji.

Tudi letos pričakujejo približno sto voznikov 
Slovenije in drugih evropskih držav. Tajnik 
AMD Zvezda in letošnji direktor dirke Željko 
Novosel poudarja: »Dirka v Lučinah je med 

Predsednik društva je postal Janez Čadež 
iz Hotovlje, do zdaj član upravnega odbora, 
sicer pa aktiven član tekaške sekcije. V novem 
upravnem odboru so poleg njega še Aleš Šubic 
(podpredsednik, timing), Mira Demšar (tajni-
ca), Sabina Podobnik (blagajničarka), Gašper 
Debeljak (tek), Matjaž Bohinc (tek), Uroš Titan 
(floorball, timing), Gašper Mesec (floorball), 
Lenart Primožič (mladi, timing), Aleš Hren 
(kolesarstvo) in David Oblak. Predsednik nad-
zornega odbora ostaja Andrej Dolenc.

V poročilih dosedanjega vodstva in pred-
stavnikov sekcij so bile predstavljene pestre 
dejavnosti društva v preteklem letu. Posebej je 
bil izpostavljen uspeh floorballske ekipe, ki se 
je z zmago na zaključnem turnirju v Železnikih 
iz t. i. prve slovenske lige prebila v najvišjo, 
elitno ligo. V zadnjih letih se je močno razvila 
tekaška sekcija, ki z vedno večjo množičnostjo 
in uspešno organizacijo tradicionalnega 
Visoškega teka sledi hitremu razvoju tega športa 
v Sloveniji. 

Občni zbor ŠD Poljane

Imenovano novo vodstvo
Športno društvo Poljane je imelo redni letni občni zbor. Potekal je v sproščenem 
in optimističnem vzdušju, zaznamovale pa so ga volitve novega vodstva.

V organizacijskem smislu močno izstopa 
tudi časomerilska ekipa Timing ŠD Poljane, 
ki je bila v preteklem letu s svojimi storitvami 
prisotna na več kot 70 športnih prireditvah po 
vsej Sloveniji. Prav tako sta del klasičnega 
repertoarja društva postala kolesarska dirka 
na Stari vrh in floorballski turnir Švicbol Pol-
jane. Poudariti velja tudi, da je v ŠD Poljane 
včlanjena vrsta posameznikov iz naše občine, 
ki v smučarskih skokih, kolesarstvu in teku 
dosegajo vidne rezultate na državnem in celo 
mednarodnem nivoju.

Ob koncu uradnega dela občnega zbora 
je novi predsednik predstavil program dela 
do konca letošnjega leta ter svoj pogled na 
prihodnji razvoj ŠD Poljane. Društvo bo še 
naprej gradilo svoje aktivnosti na uveljavljenih 
dejavnostih, obenem pa bo skušalo upoštevati 
zanimive nove ideje. Ker zaradi velikosti 
društva in načina organiziranosti posamezne 
sekcije delujejo precej samostojno, člani 
različnih sekcij pa se med seboj skoraj ne 

Janez Čadež – novi predsednik društva

GHD Lučine 2013

Pričakujejo okrog sto voznikov
Čeprav je lani AŠ 2005 dirko umestil v letošnji koledar, se nekaj časa ni vedelo, 
kdo jo bo organiziral. Po lanskoletni izpeljavi za organizacijske vajeti spet 
prijemljejo v AMD Zvezda iz Ljubljane. Drugi vikend avgusta bodo tako že 
tradicionalno spet rohnela dirkalna vozila od Todraža do Lučin. 

vozniki zelo priljubljena, zato verjamem, da 
bomo našteli toliko tekmovalcev kot lani, če 
ne še kakšnega več.« Med najatraktivnejše 
zagotovo sodijo vozniki z dirkalniki, ki imajo 
več kot 450 konjskih moči pod pokrovi motor-
jev legendarnih lancij, fordov, mitshubisijev, 
subarujev ... Ne smemo pozabiti voznikov 
legendarnih yugov, na drugi strani pa prototipov 
in bolidov v kategoriji formule 2000 in formule 
3000, ki so tudi najhitrejši na tovrstnih dirkah. 
Za atrakcijo na progi bodo tudi letos poskrbeli 
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Krajanom ob progi in v bližnjih vaseh bo organizator 
omogočil nakup dvodnevnih kart v predprodaji po 

znižani ceni. Za invalide, otroke in mladino do 15. leta 
bo kot doslej vstop prost.

poznajo, bo v prihodnje več poudarka tudi na 
skupnih družabnih aktivnostih.

Kot se spodobi ob podobnih priložnostih, 
smo se po končanem uradnem delu prisotni še 
pozno v noč zadržali ob sproščenem klepetu 
in prigrizku.

Aleš Šubic

nekateri naši najboljši drifterji. 
Ljubitelji avtomobilskega športa boste spet 

imeli priložnost, da si iz neposredne bližine 
ogledate vozila in vožnje vrhunskih domačih in 
tujih voznikov. Za obiskovalce bo urejena pot 
skozi bokse do starta in naprej, poskrbljeno pa 
bo tudi za gostinsko ponudbo. Željko Novosel: 
»Veliko gledalcev je pogoj za dobro vzdušje, 
upamo pa tudi na nov rekord proge.« Tega od 
lani drži Italijan Denny Zardo. 

Damjana Peternelj

Lastnik rekorda Italijan Denny Zardo je slabe štiri kilometre lani z Lolo Zytech B99 prevozil v 
dveh minutah, štirih sekundah in 17 stotinkah.
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Gamsi so tudi letos k sodelovanju na 
nogometnem turnirju povabili slovenske hoke-
jiste. Odzvali so se člani HK Triglav iz Kranja 
ter Boštjan Groznik, član HDD Telemach 
Olimpija, in Tomaž Langerholz, član UO HDD 
Telemach Olimpija. Na turnirju so sodelovale 
še ekipe Tri pike (…) in Viljamovka iz Gorenje 
vasi, Boškarin Istra, NK Dinamo ter domače 
ŠD Gamsi. Ker je bil Boštjan Groznik edini 
prisotni igralec HDD Telemacha Olimpije, je 
zastopal barve gostitelja. S prejemom dresa ŠD 
Gamsi Laze je sledil tudi podpis pogodbe, ki je 
Groznika obvezal, da je član Gamsov, in ne več 
hokejist Olimpije. Zabaven dogodek, ki je bil 
sicer šala, je pritegnil kar nekaj pozornosti. 

Najboljše tri ekipe – prva Boškarin Istra, 
druga ŠD Gamsi in tretja HK Triglav – so pre-

Na športnem igrišču pri osnovni šoli v Poljanah 
je potekal turnir v floorballu, Švicbol 2013, tokrat že 
osmi po vrsti. Ime turnirja je več kot upravičeno, saj 
so se tekmovalci ob igri na vročem soncu pošteno 
spotili. Tekmovalci in gledalci so se lahko ohladili 
v nalašč za to pripravljenem bazenu, pri šanku pa 
je bilo poskrbljeno tudi za žejne in lačne. 

Kot je povedal vodja sekcije floorballa pri 
ŠD Poljane Uroš Titan, turnir organizirajo v 
sklopu turnirjev, ki jih v poletnih mesecih pri-
pravijo različna floorballska društva z namenom 
sproščenega in zabavnega druženja igralcev, ki v 
zimskih mesecih igrajo v državnih prvenstvih, in 
tudi tistih, ki se s to igro srečujejo rekreativno.  

Z letošnjo udeležbo na turnirju so zelo za-
dovoljni, saj se je prijavilo največ ekip do zdaj. 
V članski konkurenci je tekmovalo 15 ekip, v 
osnovnošolski pa štiri. Tekme so potekale na 
dveh s pregrado ločenih igriščih.

V izločilnih bojih na članskem turnirju je 
zmagala ekipa Bila je mačka…, ki so jo zas-

ŠD Gamsi

Laze tokrat v znamenju dobrodelnosti
Laze so gostile že tradicionalni nogometno-hokejski žur, ki ga je organiziralo 
tamkajšnje športno društvo. Poleg mednarodnega turnirja v nogometu in turnirja 
v balinanju se je na prizorišču odvijal zanimiv spremljevalni program. Letošnji 
športni dogodek je bil obarvan dobrodelno, zbirali so namreč finančna sredstva 
za letovanje otrok iz naše občine.

jele lesen pokal. Najboljši vratar nogometnega 
turnirja je bil po mnenju Tomaža Langerholza 
član ŠD Gamsi Jaka Radič, Žan Nikolić, član 
ekipe Boškarin Istra pa je s 14 zadetki postal 
najboljši strelec turnirja. 

Na turnir v balinanju v spomin na 
Tomaža Koširja se je prijavilo šestnajst ekip. 
Prvouvrščeno dvojico sestavljata Tomislav Jelić 
ter Daniel Denić, člana NK Dinamo iz Umaga, 
na drugo mesto sta se uvrstila domačina Štefan 
Šinkovec in Bogdan Klemenčič, ekipa Čopič iz 
Cerkelj je bila tretja. Za dobro glasbeno vzdušje 
in izpolnitev glasbenih želja je skrbel DJ 
Čavnar, za hrano in pijačo pa člani ŠD Gamsi. S 
plesnimi gibi so navdušile plesalke skupine Step 
pod mentorstvom Petre Slabe, meh harmonike 
je raztegnil Filip Kavčič.

V goste je prišla tudi priznana slovenska 
pevka Elda Viler, ki je zapela svoje največje 
uspešnice ter v družbi prostovoljk KORK 
Gorenja vas in ŠD Gamsi preživela nekaj ur ter 
s svojim nastopom navdušila obiskovalce. 

Omogočili letovanje šestim otrokom
Organizator je poskrbel tudi za bogat srečelov, 

saj je bila vsaka srečka dobitna, vmes pa je bilo 
podeljenih tudi nekaj praktičnih nagrad vsem 
tistim, ki so pravilno odgovorili na vprašanja. K 
sodelovanju na prireditvi z dobrodelno noto so 
člani ŠD Gamsi Laze povabili KORK Gorenja vas 
in skupaj z njimi skušali zbrati čim več finančnih 
sredstev ter tako otrokom iz naše občine omogočiti 
letovanje na morju. Akcija je bila dobro sprejeta 
tako pri obiskovalcih kot tekmovalcih, v nekaj 
urah je bilo zbranih 437 evrov. KORK Gorenja 
vas bo tako lahko kril stroške letovanja na morju 
šestim otrokom od prejetih osmih vlog.

»Zahvala vsem, ki ste darovali in s tem omogočili 
letovanje šestim otrokom iz naše občine. Na KORK 
vsako leto prejmemo vloge za otroke staršev, ki si 
počitnikovanja in morskih vragolij žal ne morejo 
privoščiti. S pomočjo obiskovalcev nogometno-
hokejskega spektakla, ki ste nam pomagali, pa bo to 
mogoče. Hvala tudi organizatorju ŠD Gamsi Laze, 
ki je bil naklonjen tej akciji,« je povedala Marija 
Knafelj, predsednica KORK Gorenja vas.

»Z izvedbo prireditve smo zadovoljni, veseli 
smo, da smo pomagali KORK Gorenja vas. 
Veseli nas tudi dejstvo, da se sodelujoče ekipe 
na obeh turnirjih rade vračajo v naše kraje in z 
nami preživijo športno in zabavno popoldne in 
večer,« je po dogodku povedal predsednik ŠD 
Gamsi Laze Zlatko Ribič. Zahvala sponzorjem 
– Adriaticu Slovenici, Apartmajem za grapo, 
Epru ter Občini Gorenja vas - Poljane, ki so 
omenjeni dogodek finančno podprli.

Lidija Razložnik

Švicbol 2013

Zmaga tokrat

topali igralci iz Borovnice in Škofje Loke, na 
drugem mestu je pristala domača ekipa mladih 
igralcev Šalabajzerji, tretje mesto pa je zasedla 
ekipa Taverna Petra, ki so jo sestavljali igralci 
iz Hotavelj in Ljubljane. Najboljši strelec je 
bil Luka Šturm iz ekipe Hipiji. Dosegel je 
dvaindvajset golov.

Zmaga osnovnošolskega turnirja je šla ekipi 
Lene kosti iz Škofje Loke, drugo mesto je osvojila 
domača ekipa Polanska banda, tretje mesto ekipa 
Pet kur iz Škofje Loke in četrto ekipa Polycom 
Brlog iz Gabrka. Kot najboljši  strelec  med 
osnovnošolci se je proslavil Maj Oman iz ekipe 
Lene kosti s štirinajstimi goli. Jure Ferlan

mačkam

Prve tri uvrščene ekipe na mednarodnem turnirju v nogometu
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