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• 5. julij: Na sestanku
na Visokem o občinskem
prostorskem načrtu
Škofje loke. Predlagali
smo umestitev mostu
čez Poljansko Soro, saj
Tavčarjev dvorec nujno
rabi lasten dostop, kot ga je imel že od
nekdaj, in obvozno cesto mimo Krnišnikove
domačije.
• 13. julij: Na praznovanju in gasilski
paradi ob 60-letnici PGD Trebija.
• 17. julij: Prejeli gradbeno dovoljenje za
gradnjo kanalizacije Trebija–Gorenja vas.
• 20. julij: Na kolesarski dirki iz Poljan
na Stari vrh.
• 25. julij: Prejeli odločbo za 232.000
evrov nepovratnih sredstev za Osnovno
šolo Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki obsega
sanacijo fasade in dela dotrajane strehe
šolskega objekta.
• 31. julij: Prejeli podpisano pogodbo
ministra za kmetijstvo in okolje Dejana
Židana o financiranju sanacije plazu Sovodenj, po kateri je občina iz državnega
sanacijskega programa pridobila 576.000
evrov za trajno sanacijo plazu.
• 2. avgust: Na ogledu začetka del na
utrjevanju temeljnih tal ob šoli in vrtcu na
Sovodnju.
• 8. avgust: Prejeli gradbeno dovoljenje
za obvoznico Gorenja vas.
• 10. avgust: Na zaključku akcije »Eodpadke ločuj in okolje varuj!« z nagradnim
žrebanjem. V akciji je aktivno sodelovalo
85 gospodinjstev, od tega kar 35 v soboto,
ko se je na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi
ustavil tudi e-transformer.
• 11. avgust: Na odprtju in žegnanju
obnovljenega vaškega središča pred KGZ
na Hotavljah.
• 11. avgust: Na uradnem štartu GHD
Lučine 2013.
• 15. avgust: Na žegnanju vaške kapelice
v Kopačnici.
• 16. avgust: Prejeli odločbo v višini
3,3 milijona evrov o dodelitvi nepovratnih
sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo
v porečju Sore« iz Kohezijskega sklada
Evropske unije.
• 16. avgust: Na predstavitvi zgoščenke
Hotaveljskega kvinteta.
• 21. avgust: Na ocenjevanju kranjske
klobase v Hiši kulinarike Jezeršek v Sori.
• 25. avgust: Na žegnanju obnovljene
vaške kapelice v Sestranski vasi.
• 29. avgust: Na srečanju vodstev gorenj
skih upokojenskih društev na Bledu.
Milan Čadež, župan

Gradnja vodovodnega sistema

Pridobili 3,3 milijona evrov

Občina Gorenja vas - Poljane je avgusta prejela odločbo o dodelitvi nepovratnih
sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« iz Kohezijskega sklada
Evropske unije. Projekt predvideva gradnjo vodovodnega sistema Trebija–
Poljane–Škofja Loka (odsek zbirni jašek Trebija–razdelilni jašek Podgora) in
treh vodovodnih podsistemov: Trebija–Gorenja vas–Todraž, Trebija–Podgora
in Poljane. Skupaj bo na območju občine zgrajenih 16,46 km cevovodov, štirje
vodohrani, tri črpališča in klorinatorska postaja.

Foto: Milka Bizovičar

Iz županovega
dnevnika

Na predstavitvi projekta v Škofji Loki
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore je skupen
projekt občin Gorenja vas - Poljane in Škofja
Loka, saj so zaradi zgodovinske povezanosti
obeh občin in skupnega izvira obstoječi cevovodi
med seboj prepleteni in povezani na večjem delu
občine Gorenja vas - Poljane. Skupno naj bi jih
vgradili več kot 35 kilometrov, od tega več kot
sedem kilometrov novih. Za 22.107 prebivalcev
predstavlja izvedba projekta celovito rešitev s pitno
vodo: zagotovila bo namreč kakovostne vodne vire,
hidravlične izboljšave ter možnost priključitev
novih prebivalcev na vodovodno omrežje. Skupni
stroški znašajo nekaj več kot 16,4 milijona evrov.
Višina upravičenih stroškov vseh investicij v obeh
občinah po odločbi sicer znaša 12,4 milijona evrov,
pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje
vodovodnega sistema in podsistemov na območju
občine Gorenja vas - Poljane pa 3.298.000 evrov
(brez DDV-ja). Naša občina skupaj s škofjeloško pa
dodatno sofinancira tudi gradnjo črpališč na zajetju
Trebija in sodobnega zbirnega jaška ob njem.

Največji projekt občine doslej

Po odločbi bo naša občina pridobila najvišja
nepovratna sredstva vse od svojega obstoja, saj
bo Evropski kohezijski sklad prispeval več kot 84
odstotkov vseh upravičenih stroškov investicije, ki
predstavlja strateško naložbo občine v izboljšavo
vodovodnega sistema na dolgi rok. Priprava projekta je potekala od leta 2005, prvotno skupno s
kanalizacijskim sistemom, za katerega so odločbo
o dodelitvi nepovratnih sredstev prejeli že oktobra 2009. Za pridobitev nepovratnih sredstev za
vodovod je bilo treba izpolniti še dodatne pogoje

in kriterije ter izvesti vrsto predhodnih postopkov,
ki so omogočili uspešno pridobitev odločbe.
Župan Milan Čadež je zadovoljen: »Ker se
zavedamo, kako pomembna je oskrba s pitno
vodo, smo v preteklih letih v projekt vložili veliko truda. Naša občina je precej hribovita, zato
bo izgradnja črpališč, vodohranov in cevovodov
tudi na območjih, kjer oskrba ni zadovoljiva,
zagotovila kakovosten dostop do vodnega vira.«
To bodo omogočili prebivalcem naselij, ki se iz
virov na Trebiji in v Hotovlji napajajo že zdaj:
Trebija, Podgora, del Hotavelj, Gorenja vas,
Dolenja in Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž,
Hotovlja, Predmost, Poljane in Dobje.

Gradnja vodovoda
in kanalizacije vzporedno

Izvajalec del je že izbran, to je podjetje IPI (za
strokovni nadzor pa Projekt Nova Gorica), zato
se gradnja pričenja v septembru in bo potekala
vzporedno z gradnjo kanalizacijskega sistema
Trebija–Gorenja vas, ki se prav tako sofinancira
iz Kohezijskega sklada Evropske unije v sklopu
projekta »Urejanje porečja Sore«. Za obe investiciji je občina pridobila gradbena dovoljenja,
z lastniki zemljišč pa so podpisali več kot 200
služnostnih pogodb. Pogodbeni rok za dokončanje
del na projektu »Oskrba s pitno vodo v porečju
Sore« je 30. oktober 2014, v letu 2015 pa naj bi
le še pridobili uporabna dovoljenja ter vodovodni
sistem s podsistemi spustili v obratovanje. Župan
si ob tem mane roke in ob vseh odprtih gradbiščih
v občini in prejetih evropskih (in državnih) sredstvih le dodaja: »Če je to kriza, naj traja.«
Damjana Peternelj

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste
želeli pri njem oglasiti osebno na občini, se prej
najavite pri tajnici na telefonsko številko 04/5183-100 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.

Operacijo delno financira Evropska unija iz
Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007–2013.
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Gorenjevaška obvoznica

Po novi obvoznici že v začetku leta 2015
V začetku septembra so v prostorih doma
Občine župan Milan Čadež ter gosta z Direkcije
RS za ceste (DRSC), direktor Gregor Ficko in
Irena Zore Willenpart, javno napovedali, da so
vzpostavljeni vsi pogoji za gradnjo gorenjevaške
obvoznice. Gradbena dela so vredna nekaj več
kot 2,33 milijona evrov, pogodba z izvajalcem
pa je bila podpisana prejšnji mesec. Pripravljalna
dela so že stekla, obvoznica pa mora biti končana
v 18 mesecih, predvidoma do februarja 2015.
Predpogoj za realizacijo projekta je bilo, kot
je priznal Gregor Ficko, uspešno sodelovanje z
občino: »Tu so nam resnično pomagali predvsem
s pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta.« Ta je bil po besedah župana sprejet že 2010.
»2011 in 2012 smo pričeli z odkupi zemljišč in pripravo dokumentacije. Pomembno je, da na občini
sodelujemo z lokalnimi prebivalci, to je naša naloga
ter prava in edina pot, če želimo projekte bistveno
hitreje pripeljati do cilja.« Gorenjevaška obvoznica
predstavlja tudi enega od sedmih projektov na
prioritetni listi Programa operativnega razvoja
okoljske in prometne infrastrukture na DRSC.

90 tisoč evrov občinskih sredstev

Investicija je sicer ocenjena na 5,5 milijona
evrov, vrednost gradbenih del pa je nekaj več kot
2,33 milijona evrov. 85 odstotkov teh sredstev je
zagotovljenih iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, preostanek pa bosta zagotovili DRSC in

občina Gorenja vas - Poljane. Slednja bo za projekt
prispevala 90 tisoč evrov. Župan pojasnjuje: »Naših
sredstev je sorazmerno malo, namenili pa jih bomo
za izgradnjo pločnikov, avtobusnih postajališč ter
nadomestnih parkirišč.« Sicer je predvidena še
izgradnja dveh večjih križišč in odvodnjavanja,
prestavitev vodov gospodarske javne infrastrukture, ureditev prometne opreme in signalizacije,
protihrupne zaščite in krajinske arhitekture ter
postavitev jeklene varnostne ograje zaradi bližine
Sore. Z izgradnjo obvoznice v dolžini 618 metrov
po novi trasi ob Sori bodo posegli tudi v ranljivo
območje Nature 2000, zato morajo pod cestiščem
urediti cevne propuste za prehod več vrst dvoživk,
ki živijo na tem območju.

Večjih zapor med gradnjo ne bo

»Pripravljalna dela, od rušitev objektov, geodetskih meritev do meritev hrupa, so se že začela,«
priznava vodja projekta Irena Zore Willenpart.
»Pogodba je bila sicer z izbranimi izvajalci podpisana že konec julija, gradbeno dovoljenje pa je v
začetku septembra postalo pravnomočno, tako da
večjih težav pri realizaciji ne pričakujemo. Izvajalec del bo podjetje Mapri Proasfalt s partnerjema
Rafael, gradbena dejavnost, in Kostak, komunalno
stavbno podjetje.«
Gregor Ficko je še dodal, da bodo sočasno
uredili tudi obrežje Poljanske Sore, s čimer bo
zagotovljena večja poplavna varnost, kar bo velika

Foto: Andrej Dolenc

Pogodba z izvajalci podpisana, gradbeno dovoljenje pravnomočno. Dvomov ni
več: gorenjevaška obvoznica bo zgrajena do začetka leta 2015. Ker bodo obvoznico
gradili na novi trasi, do večjih ovir v prometu zaradi gradnje ne bo prihajalo.

pridobitev za občino. V to je všteta še izgradnja
podpornega in protipoplavnih zidov.
Veselja ob dočakanem začetku gradnje ni skrival
niti župan: »Za lokalno skupnost, Poljansko dolino
in zame osebno je današnji dan nekaj posebnega.
V to, da lahko javno in odkrito povemo, da so vzpostavljeni vsi pogoji za gradnjo gorenjevaške obvoznice, smo vložili veliko energije. Bistveno se bo
povečala varnost in izboljšala pretočnost prometa.«
Če k temu dodamo še izboljšanje bivalnih razmer za
Gorenjevaščane (na obvoznico bo preusmerjenega
med 80 in 90 odstotkov prometa), zmanjšanje hrupa
in škodljivih vplivov na okolje, pa smo že skoraj pri
vseh socialno-ekonomskih učinkih, ki jih navajajo
na DRSC. Izpostavljajo še, da gre za »srednje
težek projekt«, katerega realizacija je pomembna
za celotno traso t. i. 4. razvojne osi, ki povezuje
osrednjo Slovenijo s Posočjem.
Damjana Peternelj

Gradnja kanalizacijskega sistema

V začetku leta že prvi priklopi na čistilno napravo
Od maja do septembra so na občini pridobili sedem gradbenih dovoljenj, med katerimi
sta dve za gradnjo kanalizacijskega in pet za gradnjo vodovodnega sistema. Gradnja
kanalizacije se je začela v avgustu in poteka na treh odsekih ločeno, v prvem mesecu
pa je bilo vkopanih več kot 900 metrov primarnega kanalizacijskega kanala.
Gradnja trenutno poteka na območju
Hotavelj in Gorenje vasi, dela pa morajo biti
zaključena še letos, saj je za konec leta že pred
viden prvi tehnični pregled in pridobivanje uporabnega dovoljenja za omenjeni del primarnega
in sekundarnega kanala kanalizacijskega
sistema. Bernard Strel, ki na Občini Gorenje vas
- Poljane pokriva področje komunale in gradnje,
je pojasnil, da se z izvedbo mudi, ker bo takrat
posodobljena in razširjena čistilna naprava
v Gorenji vasi že v poskusnem obratovanju
in je treba zagotoviti dodatno obremenitev s
priklapljanjem novih gospodinjstev na območju
Hotavelj in zahodnega dela Gorenje vasi.

kanalov. Upam na lepo vreme in razumevanje
krajanov in lastnikov zemljišč, po katerih bo
gradnja potekala.« Vzporedno ali z manjšim
časovnim zamikom bo na tem območju potekala
tudi gradnja vodovodnega podsistema Trebija–
Gorenja vas–Todraž, kjer bi moralo biti v
jesensko-zimskem času položenih več kot tri
kilometre vodovodnih cevi.
Zaključek del na območju naselij Podgora
in Trebija je predviden konec oktobra prihodnje leto. »Resen in dober pristop izvajalca nas
navdaja z optimizmom, tako da upamo, da bo
gradnja izvedena kakovostno in tudi pravočasno
zaključena,« še dodaja Strel.

Pred vrati naporna jesen

Na Hotavljah kar tri gradbišča

Do takrat pa jih čaka še precej dela. Strel pojasnjuje: »Čaka nas naporna jesen in zahtevno
podbijanje ceste oz. klanca pri »Pumpežu«
po sistemu mikrotunelinga v kamniti podlagi.
Zgraditi moramo še več kot 1,3 kilometra primarnega kanala in 1,2 kilometra sekundarnih

Največje gradbišče je na območju Hotavelj, kjer
dela potekajo na treh ločenih odsekih in tako bo ostalo do konca leta. V naslednjem letu se bo zgodba
ponovila v Podgori in na Trebiji, kjer bo gradnja
še bolj intenzivna in zahtevna zaradi zahtevnega
terena (kamnita podlaga) in obsežnejše vzporedne

gradnje vodovodnega sistema Trebija–Poljane–
Škofja Loka in podsistema Trebija–Podgora. Na
določenih odsekih se bodo polagale vzporedno kar
tri cevi, ena kanalizacijska in dve vodovodni.

Krajani z majhnimi
pozornostmi kažejo razumevanje

Zaporam in obvozom se med gradnjo tako
velikih projektov, kot sta ureditev kanalizacijskega
in vodovodnega sistema, ne bo mogoče v celoti
izogniti. Zato naj krajani in drugi vozniki spremljajo
obvestila v javnih medijih o spremembah prometnega režima in obvozih ter sledijo oznakam na
gradbiščih, vsi vpleteni pa prosijo za potrpežljivost
in razumevanje. »Pozitivno sem presenečen in tudi
vesel, ko vidim, kako krajani Hotavelj potrpežljivo
sprejemajo gradnjo, razkopane ceste, obvoze in
druge ovire na cesti. Delavci so na gradbišču 10 do
12 ur na dan in šest dni v tednu. Krajani oz. najbližji
sosedje jim prinašajo pijačo in kuhajo kavo. Gre
za majhne in pomembne malenkosti, ki kažejo na
razumevanje ter sočutje in pripomorejo s skupnemu
zadovoljstvu,« je še povedal Strel, na katerega se
lahko tudi sicer obrnete po dodatne informacije ali
izrečete pripombe. Pokličete ga lahko na 04/51-83116 ali 051/672-440.
Tina Dolenc
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Sanacija plazu

Država odobrila več kot
pol milijona evrov

Foto: Milka Burnik

Občina je poleti z ministrstva za kmetijstvo
in okolje prejela podpisano pogodbo o financiranju sanacijskih del na Sovodnju, v kateri so
iz državnega sanacijskega programa za trajno
sanacijo plazu namenili 576.000 evrov. Dela so
stekla takoj po podpisu pogodbe, končana pa
bodo predvidoma do konca novembra.
Župan Milan Čadež ni skrival veselja: »Izredno sem zadovoljen, da smo dobili državna
sredstva, saj smo v to vložili precejšen napor. Obstoj
podružnične šole na Sovodnju je namreč za kraj
zelo pomemben.« Izrečene besede potrjuje tudi
dejstvo, da so na občini, še preden so izvedeli, da
so med prejemniki državnih sredstev, izvedli vse
postopke javnih naročil. Težko pričakovana sana
cijska dela so tako lahko stekla takoj po podpisu
pogodbe, že v začetku avgusta. Podjetje Geoinvest
je že v prvi polovici meseca izvedlo sanacijo temeljnih tal pod šolo in vrtcem z utrditvijo terena po
metodi jet grouting, v drugi polovici meseca pa je
bila že možna izgradnja pilotne stene pod celotnim
objektom. Podjetje Saning international intenzivno
izvaja sanacijo konstrukcije objekta.

Jet grounting vrtine so globoke 13 metrov

»V notranjosti stare šolske stavbe je bil največji
poseg izvedba horizontalnih jeklenih protipotresnih vezi v pritličju in prvem nadstropju pod
stropom obeh etaž. S tem se bo povečala statična
in protipotresna varnost objekta,« je pojasnil Igor
Kržišnik z občinske uprave. Vrtec je imel na račun
tega teden dni daljše počitnice. Najbolj hrupna in
prašna dela so tako opravili do začetka novega
šolskega leta in tudi pouk lahko sedaj poteka skoraj nemoteno. »Predvideno je še saniranje nastalih
razpok na zidovih in v prostorih bomo zamenjali
poškodovano keramiko. Nadaljevali bomo tudi s
sanacijskimi deli v prizidku, kjer so prostori vrtca.
Ti so v tem trenutku kljub začetku pouka še vedno
prazni,« je dodal Kržišnik.

Šola (pre)polna,
vrtec pa še čaka na vselitev

V vrtcu še sanirajo razpoke in konstruktivne
elemente. Na težave so naleteli predvsem na stiku
med starim delom šole in novim delom prizidka.
Igor Kržišnik pojasnjuje: »Potrebno bo odstraniti
vgrajeno stavbno pohištvo in sanirati nastale razpoke.« Ko bodo izvedli potrebne ojačitve, bodo
razpokane stene sanirali z injektiranjem ter zamenjali poškodovane tlake, keramiko, omete, stavbno
pohištvo ter fasado. Pod prizidkom vrtca bo nad
plazino v globini med 15 in 20 metri potrebno v
nosilno hribino narediti še sidrano pilotno steno
iz približno 30 armiranobetonskih pilotov. »Taka
pilotna stena bo zagotavljala trajno rešitev za
preprečitev ponovnega plazenja zemljine, s tem
bomo zavarovali tudi objekte, ki stojijo na območju
nad šolo,« je še dejal Kržišnik. Podobno bodo stabilizirali tudi zemljino pod temelji novega vrtca in s
tem trajno preprečili nadaljnje posedanje objekta.

Energetska obnova

Gorenjevaška osnovna šola
bo dobila novo fasado in streho

Prihodnje leto se bo začela energetska obnova OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji
vasi. Občina je za to dobila odobrena nepovratna sredstva.
Občina Gorenja vas - Poljane je bila uspešna
na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo in
prostor, ki je že februarja objavilo razpis za Energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Odobrili so ji 232.492 evrov (brez DDV),
kar znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.
Preostalih 15 odstotkov vrednosti projekta ter
ostale neupravičene stroške projekta bo pokrila
občina sama, in sicer v višini 95.732 evrov. S
temi sredstvi bodo na fasadi šole izvedli dodatni
toplotni ovoj in zamenjali preostalo neustrezno
strešno kritino ter šest oken v kuhinji in kurilnici.
Izgradnja sončne elektrarne, tako kot na OŠ
Poljane, za zdaj ni predvidena. Zamenjali bodo
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le dotrajano strešno kritino in dodali toplotno
izolacijo za zmanjšanje toplotnih izgub skozi
strešno konstrukcijo. Za ogrevanje gorenjevaške
osnovne šole letno porabijo približno 30 tisoč
litrov kurilnega olja, po obnovi pa naj bi se glede
na ocene poraba zmanjšala za okrog 10 tisoč
litrov. Energetska obnova bo potekala prihodnje leto, natančnejše informacije o začetku in
samem poteku del pa bodo znane po pripravi vse
potrebne dokumentacije in izbiri izvajalca. Dobre
novice se je zelo razveselil tudi ravnatelj Izidor
Selak, ki je, kot sam pravi, o tem nemudoma
obvestil vse zaposlene, zahvaljuje pa se tudi
občinski upravi za uspešno prijavo na razpis.
T. D.

Foto: Milka Burnik

Za sanacijo plazu in podružnične šole na Sovodnju več kot pol milijona evrov
sredstev. Dela so stekla že v začetku avgusta.

Po končani sanaciji še ureditev okolice

Sanacijska dela naj bi bila v okviru sklenjenih
pogodb končana do konca novembra letos, po tem
bo treba urediti le še okolico objektov: sanirati
asfaltne površine ob objektu, ograje, igrala, urediti
zelenice, poti in celotno brežino delno zasutega
področja plazu nad cesto v Podosojnico. Kdaj
se bodo otroci in dejavnosti lahko preselili nazaj
vrtec, je v tem trenutku težko napovedati. Selitev
bo možna šele po končanih delih, čeprav bo tem
sledilo ponovno spremljanje stabilnosti objekta
z geotehničnimi in geodetskimi monitoringi. Na
podlagi teh ugotovitev bo možno pridobiti ustrezna
dovoljenja od pooblaščenih organov za dejansko
ponovno odprtje prostorov v prizidku – vrtca,
knjižnice, telovadnice ter kombiniranega oddelka
1. in 2. razreda, kjer poučuje Milka Burnik, vodja
podružnice. Za letošnje šolsko leto priznava, da
so se spet morali znajti: »Prvi in drugi razred smo
preselili iz mansarde stare šole v zgornje stanovanje, kjer smo uredili dva prostora, ki sta primerno
velika.« Tudi glede napovedi preselitve oddelka
nazaj v ‘stare’ prostore je Burnikova optimistična:
»Ko smo s hišnikoma selili pohištvo iz prejšnjih
začasnih učilnic v zdajšnje prostore, sta nekaj
omenila, da je težko, pa sem jima obljubila, da
bosta ob novem letu spet selila.« Če bo temu res
tako, bo pokazal čas, na občini pa so tudi obljubili,
da bodo takoj, ko bo možno, prostore prizidka šole
ponovno predali svojemu namenu.
Damjana Peternelj

Obvestilo o zbiranju
pobud za spremembo
namembnosti zemljišč
Občina Gorenja vas - Poljane ponovno
obvešča vse lastnike zemljišč na območju
občine, da za potrebe izdelave sprememb
občinskega prostorskega načrta poteka zbiranje
pobud lastnikov zemljišč za spremembo namenske rabe, na osnovi katerih bo izdelana podlaga
za spremembo Občinskega prostorskega načrta
Občine Gorenja vas - Poljane (OPN).
Zbiranje pobud za spremembo namenske
rabe bo potekalo do 15. oktobra 2013, pobudo
pa je potrebno oddati na predpisanem obrazcu,
ki je na voljo na spletni strani Občine Gorenja
vas - Poljane in v sprejemni pisarni občine.
Občina Gorenja vas - Poljane,
župan Milan Čadež

Po znanje v šolo 903 učenci,
med njimi 113 prvošolcev
Letošnje šolsko leto je prag hrama učenosti prestopilo kar 113 prvošolčkov, kar
je ena najštevilčnejših generacij v zadnjih letih. Večina jih je prvi šolski dan
nestrpno pričakovala.
V občini so letos v osnovnošolske klopi sedli
903 učenci: 322 na OŠ Poljane, med njimi 35
otrok javorske podružnice. Na OŠ Gorenja vas
pa so sprejeli 581 učencev, od tega na matični
šoli 503 otroke, v Lučinah 32 ter na Sovodnju
46 učencev. Med njimi je tudi 70 prvošolčkov
gorenjevaške osnovne šole ter 43 poljanske. Pri
večini najmlajših je bilo 2. septembra zaslediti
olajšanje, saj so se končno lahko sešli s svojimi
vrtčevskimi prijatelji, prav tako težko pa so
čakali, da napolnijo svoje šolske torbe.

Nestrpno pričakovanje
med najmlajšimi

Na prvi šolski dan smo pospremili k
pouku prvošolce, ki vstopajo v osnovnošolsko
izobraževanje v podružnični šoli na Sovodnju. Jelka Čadež, ki jih bo skupaj z Milko
Burnik poučevala v kombiniranem oddelku
z drugošolci, je povedala: »Malce s strahom
smo pričakovali novo šolsko leto, predvsem
zaradi razmer na šoli, prvošolčkov je letos na
šoli samo šest, tako da se jim bomo res lahko
posvetili …«
Deležni so bili prijetnega sprejema.
Drugošolci so jim pokazali, kaj so se naučili v
prejšnjem šolskem letu, z igricami so se bolje
spoznali med seboj, za konec pa jih je čakalo

Poleti poskusno zagnali
MKČN Dolenčice
S projektom Kanalizacija Javorje je občina
Gorenja vas - Poljane na območjih Dolenčic,
Javorij, Murav in Četene Ravni uredila odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
za okrog 294 prebivalcev, podružnično šolo
Javorje ter turistične in druge objekte na
območju gradnje. Sredstva se za pokritje
stroškov stekajo deloma iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj, od koder prihaja dobrih 1,1
milijona evrov, občina Gorenja vas - Poljane pa
bo prispevala nekaj čez 570 tisoč evrov.
V sklopu projekta sta bila od 2007 do lani
zgrajena dva kanalizacijska sistema. Prvi
obsega kanalizacijo Četena Ravan v dolžini
324 metrov in se zaključuje z malo komunalno
čistilno napravo Četena Ravan. Drugi obsega kanalizacijo Murave–Javorje–Dolenčice
v skupni dolžini 4,2 km in se zaključuje z
malo komunalno čistilno napravo Dolenčice.
To so sredi julija poskusno zagnali dobavitelj
Sezam, izvajalec del Topos Hotavlje in predstavniki domače občine. Na javni kanalizacijski
sistem Dolenčice–Javorje–Murave bo odslej
priključenih 33 objektov in 131 prebivalcev.
D. P.

še sladko presenečenje. Začetna zadržanost je
počasi pričela popuščati. Mamica Pavla Pirih
je dejala: »Jaz sem kar nestrpno pričakovala
začetek šolskega leta, Larisa ne toliko. Ko ji je
učiteljica Jelka Čadež pred dnevi še povedala,
da bosta v prvem razredu s prijateljico Dorotejo,
je pa vedno teže čakala.« Karmen Telban je
prav tako pospremila v prvi razred prvorojenca
Aljošo: »Oba sva bila malo nervozna, malo naju
je črvičilo, kako bo. Aljoša se je zelo veselil,
pa neprestano me je spraševal, kdaj greva v
šolo. Zvečer tudi zaspati ni mogel.« Tudi pri
Pišljarjevih so se začetka šolskega leta posebej veselili: »Manca je komaj čakala, da vidi
sošolce,« je pojasnila mamica Irma.
Najmlajši so bili sprva precej zadržani, ob
skupnem ustvarjanju sovice Oke s starši pa so
postajali vse bolj domači. Na igrišče ob šoli v
družbi župana in policista jih je povabil ravnatelj
matične OŠ Ivana Tavčarja Izidor Selak. Izrekel
jim je posebno dobrodošlico: »V letošnje šolsko
leto vstopamo z eno od številčnejših generacij
prvošolcev, za katero sem prepričan, da bo tudi
uspešna. Želim vam, da bi bili vedoželjni ter da
bi se na šoli dobro počutili.« Če so na Sovodnju
pozdravili šest prvošolcev, so jih v Lučinah
kar deset, na matični šoli pa popoldan še dva
oddelka s skupno 54 učenci.

Za popotnico dobre želje,
slovenska zastava in nasveti policista

Na OŠ Poljane je prvošolcev letos 32
med skupno 287 učenci. V avli jih je sprejela

Foto: Damjana Peternelj

Prvi šolski dan

Vsi sovodenjski učenci v pričakovanju nagovora
župana, ravnatelja, policista
ravnateljica Metka Debeljak skupaj z županom
in policistom. Na podružnici v Javorjah so jih
našteli 11, družbo bodo delali še preostalim 24
učencem. Tudi tu so dali poseben poudarek na
prvem šolskem dnevu prvošolcev, dnevu, ki
si ga bodo zapomnili za vse življenje. Zadnja
štiri leta je ob tej priložnosti vedno prisoten
tudi župan Milan Čadež: »Druženje z učenci se
mi zdi zelo pomembno, zato večkrat obiščem
matični šoli in podružnice po občini. Še posebej
pomemben je začetek šolskega leta ter prvi
šolski dan za prvošolce. Letos je že četrto leto,
kar jim podarim slovensko zastavo in bilten
naše občine. Pri tem posebej opozorim na to,
da tudi z zastavo, ki jo izobesimo ob državnih
praznikih, pokažemo domoljubje in pripadnost
narodu.«
Na sprejemih najmlajših osnovnošolcev je
po tradiciji prisoten tudi policist. Na Sovodnju
je tako Sašo Rupnik opozoril na varno pot v
šolo, na varnost v prometu ter na spoštovanje
prometnih predpisov, obljubil pa je tudi, da jih
bo med letom večkrat obiskal. Zagotavljanje
varnosti otrok v prvih septembrskih dneh je
namreč ena najpomembnejših nalog policije,
aktivnosti za varno pot v šolo pa tako potekajo
po celi Sloveniji, kjer v prvi vrsti predvsem
pozivajo voznike, da pazijo na najšibkejše
udeležence v prometu – otroke.
Damjana Peternelj

Podružnična šola Lučine

V novo šolsko leto z novo čistilno napravo
Ob lučinski šoli so s pomočjo sredstev iz sklada Si.voda še pred pričetkom
šolskega leta vgradili malo komunalno čistilno napravo, ki bo v Lučinah kot
prvi primer dobre prakse na ogled tudi javnosti.
Že v drugi polovici avgusta je Topos Hotavlje pričel z deli, ki so bila končana v pičlih štirih
dneh. Igor Kržišnik z občinske uprave pojasnjuje: »Vgrajena je mala komunalna čistilna
naprava (MKČN) Biorock za 15 enot, ki deluje
povsem brez električne energije. Za delovanje
potrebuje samo naravno prezračevanje, ki je
izvedeno v skladu z zahtevami in navodili proizvajalca. Vse fekalne vode, ki trenutno nastajajo
v objektu, so že priključene na novo napravo.
Ko se bo čistilna naprava dovolj napolnila, se
bodo že vstavljeni mikroorganizmi v napravi
samodejno začeli razmnoževati in pričeli
s čiščenjem fekalne vode.« Vgrajen je tudi
maščobni lovilec, ki preprečuje vdor maščob, ki
prihajajo v čistilno napravo iz kuhinje, saj so te

za delovanje mikroorganizmov škodljive.
Na občini so na razpisu Varujmo naše okolje
za lučinsko čistilno napravo pridobili 11 tisoč
evrov, nekaj malega pa bodo primaknili še sami.
Pridobitve so še toliko bolj veseli, ker je šola v
Lučinah lani praznovala 150-letnico in je bila ob
jubileju deležna temeljite obnove. Ker so dela
končana, bo potrebno prekopana območja ob šoli
le še zatraviti. »V sklopu izgradnje bomo posneli
promocijski film, v katerem bodo sodelovali tudi
otroci, pripravili bomo več osveščevalnih akcij
in organizirali dan odprtih vrat,« pa je že konec
junija obljubila tudi Kristina Knific z občinske
uprave. Čistilno napravo bodo svojemu namenu
slovesno predali 25. septembra.
Damjana Peternelj
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Največji posel Marmorja Hotavlje doslej

Prestižni Hotel Kempinski v Minsku
bo delo hotaveljskih kamnarjev
Generalni nosilec projekta izgradnje
prestižnega kompleksa Kempinski, velikega
70.000 m2 in vrednega 100 milijonov evrov, je
podjetje Riko, ki je skupaj z investitorjem med
ostro evropsko konkurenco izbral za soizvajalce tudi podjetja Marmor Hotavlje, Stilles in
Klima Petek. Kot pravijo v Riku, so odgovorne
prepričali s kakovostno izdelavo konkretnih
rešitev za sobe in s tehničnimi rešitvami. Direktor Rika Janez Škrabec je ob podpisu pogodbe
s slovenskimi soizvajalci v začetku septembra
dejal, da je »poslanstvo podjetja Riko, ki se s
kompleksnimi projekti uveljavlja na trgih bivše
Sovjetske zveze in bivše Jugoslavije, dejavno
vključevanje močne slovenske komponente v
velike in referenčne projekte. Prepričan sem,
da bo tako kot hotel Peter I v centru Moskve
ali HE Sveta Petka v Makedoniji tudi kompleks
Kempinski nosil podpis odličnosti slovenskih
proizvajalcev.« Hotel, vreden 57 milijonov evrov, naj bi naročniku predali spomladi 2014.

Iz marmorja fasada in 162 kopalnic

Marmor Hotavlje je zadolžen za izdelavo
fasade, s kamnom pa bo opremil še 162 kopalnic.
Skupna vrednost projekta za hotaveljsko podjetje
znaša 14 milijonov evrov, kar predstavlja dvakratne
prihodke lanskega leta. Tudi zato direktor Mar-

morja Hotavlje Branko Selak sodelovanje pri
projektu ocenjuje za izjemen uspeh in dodaja, da
je to rezultat usmeritve podjetja zadnjih 40 let, ko
so predvsem iskali priložnosti na tujih trgih. »Če
delaš kakovostno in imaš referenčne projekte tudi
v tujini, potem je lažje dobiti posel. Na žalost se je
v Sloveniji zaradi propada gradbenih podjetij tako
rekoč uničila gradbena panoga, ki je v vseh razvitih
državah motor gospodarskega razvoja. Znano je
pravilo: ko raste gradbeništvo, raste zaposlenost, s
tem pa tudi blaginja družbe. Tudi Marmor Hotavlje
je zaradi 5,5 milijona evrov neplačanih obveznosti
velikih gradbincev in države, ki na svojih objektih
ni zaščitila podizvajalcev, zašel v težave. Izhod iz
krize iščemo z usmeritvijo na tuje trge, natančneje
s pridobivanjem projektov, ki za nas pomenijo
visoko dodano vrednost,« je razmere v slovenskem
gradbeništvu komentiral Selak.

Iščejo visoko usposobljen kader

Podjetje se tako vse bolj usmerja na ameriški
trg in trge držav nekdanje Sovjetske zveze, v
arabski svet ter na nemški in avstrijski trg. Poleg
omenjenega projekta Marmor Hotavlje zaključuje
z deli na Hotelu Ritz Carlton v Kazahstanu, njihova
hčerinska družba nadaljuje dela na Hramu sv. Save
v Beogradu, vseskozi pa s kamnom opremljajo
tudi največje in najprestižnejše jahte, ki se v tem

Foto: Arhiv Marmorja Hotavlje

Marmor Hotavlje sodeluje pri gradnji prestižnega hotelskega kompleksa Kempinski v beloruskem Minsku. Vrednost projekta za hotaveljsko družbo znaša 14
milijonov evrov.

Fasado hotela s petimi zvezdicami bodo izdelali
hotaveljski kamnoseki. Kompleks bo poleg hotela zajemal še stanovanjski in poslovni del.
trenutku gradijo po svetu. Za to delo po besedah
Selaka potrebujejo visoko usposobljen kader, ki si
želi novih izzivov in je pripravljen iti na delo v tujino tudi za daljše obdobje. Veliko takih sodelavcev
že imajo, nekaj jih bodo iskali v kratkem, ob tem
pa je prepričan, da Poljanska dolina premore veliko
takega kadra. »Žal so časi, ko smo lahko preživeli
z izdelavo nižje in srednje zahtevnih izdelkov na
domačem trgu mimo. Podjetje se je zato moralo
prilagoditi tržnim razmeram tudi v tem pogledu.
Zaradi usmeritve v tehnološko najzahtevnejše
projekte tako nastaja delni višek kadra za bolj enostavna dela,« je še dodal Selak. Marmor Hotavlje
sicer na Hotavljah zaposluje 120 delavcev.
Tina Dolenc

Zavetišče Perun

Zavržene živali bodo sprejeli v zavetišču na Blejski Dobravi
Po podatkih zavetišč se v času letnih dopustov število zavrženih živali močno
poveča. Lastnik žival preprosto »zavrže«, namesto da bi ji poiskal novo bivališče
za čas odsotnosti.
Foto: Andrej Dolenc

starejši psi, ki so nečipirani. Vedno več pa je zapuščenih mačk,
saj njihovo lastništvo ni ne kontrolirano ne nadzorovano.
Na Občino Gorenja vas Poljane se je letos obrnilo pet
občanov, ki so v štirih primerih
našli zapuščene mačke in v
enem primeru psa. Po besedah Nataše Kopač, na občini
je višja svetovalka za področje
gospodarstva, je povprečno na
območju občine najdenih deset
do dvanajst mačk in dva ali trije
psi. Zakon o zaščiti živali določa,
da je treba zapuščenim živalim
Če naletite na zapuščeno žival, sporočite to na občino ali v zagotoviti pomoč, oskrbo in
namestitev v zavetišču za živali.
zavetišče Perun.
Pravno je zdaj lastništvo psov bolje urejeno, »Na vsakih osemsto registriranih psov v občini
kot je bilo pred leti, zato je zapuščenih psov je potrebno zagotoviti eno mesto v zavetišču.
kljub vsemu manj. Še vedno pa se najdejo Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka
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fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane
pogoje,« pojasnjuje Kopačeva ter nadaljuje:
»Za najdene zapuščene živali na območju naše
občine imamo od aprila dalje sklenjeno pogodbo
z zavetiščem Perun z Blejske Dobrave. Pred
tem smo imeli sklenjeno pogodbo z zavetiščem
iz Horjula, vendar so zaradi preobremenjenosti
zavetišča ti v letu 2011 pogodbo odpovedali.«
Zavetišče Perun mora po pogodbi sprejemati prijave o zapuščenih živalih, jim zagotoviti potrebno veterinarsko pomoč, ulov, prevoz,
namestitev in oskrbo v zavetišču, skrbeti za
iskanje njihovih skrbnikov ter ažurno voditi
register psov, ki ga enkrat letno posreduje občini.
Vsak lahko v primeru najdbe zapuščene živali
to sporoči na občino ali v Zavetišče Perun, na
telefonsko številko 041-666-187. »V primeru
zapuščenih mačk se lahko oddajo tudi v zavetišče
Žverca,vendar je treba o tem predhodno obvestiti
občino. Najditelji zapuščenih živali morajo pred
oddajo ali v izjemnih okoliščinah takoj po oddaji
zapuščene živali v zavetišče v sprejemni pisarni
občine podpisati izjavo o najdbi zapuščene
živali,« je še opozorila Kopačeva.
Lidija Razložnik

Izbor mlade kmetice in gospodarja

Odlična uvrstitev Petre in Mitje

Tekmovanje je vzela kot izziv

»Vabila Društva podeželskih žena Blegoš
na tekmovanje sem bila vesela, nekoliko tudi
presenečena, a sem ga vzela kot izziv. Ko sem
na dom prejela štiri knjige in vsa navodila, kaj
je treba predelati in znati, sem stvari vzela dokaj
resno,« pripoveduje Petra Potočnik, sicer mati
treh otrok, ki je vsak dan, ko so otroci počivali,
listala in brala knjige. Teden pred tekmovanjem
je vse še enkrat ponovila, kar pa ji ni bilo popolnoma jasno, je za pomoč pri razlagi prosila
tasta. »Teorija mi ni predstavljala težav, saj sem
pravilno odgovorila na štirinajst od šestnajstih
vprašanj. Tako kot vsem tekmovalcem, so mi
največ preglavic povzročale buče različnih
sort,« je po tekmovanju dejala Potočnikova.
Pravilno je bilo treba poimenovati šest različnih
buč, pri spretnostnem delu pa so odločali trenutki. »Zmaga mi je ušla za las, sicer pa je bilo
tekmovanje dobro organizirano. Ni bilo lahko,
zahtevali so dobro mero znanja, a je bila kljub
temu lepa izkušnja.« Potočnikova, ki skupaj z
možem Janezom kmetuje na 50 hektarjev veliki

kmetiji, na kateri redijo 40 govedi, od tega 20
krav molznic, finala ni pričakovala, čeprav si je
po tihem želela dobre uvrstitve. »Ko se je samo
tekmovanje začelo, me je prevzela borbenost in
tekmovalni duh,« je še povedala in dodala, da je
kmetija način življenja. Odraščala je v urbanem
okolju ter nato delala v zdravstvu, na kmetijo
pa jo je pripeljala ljubezen. »Res ne vem, kaj
je na kmetiji tisto, zaradi česar sem zadovoljna
… Glede na to, da bo mož v prihodnosti prevzel vajeti v svoje roke, stvari sprejmeš in se
prepustiš toku. Prišla sem v delovno in ljubečo
družino, okolje te sprejme in tako sem tu. Moj
dan se začne in konča v hlevu, kjer pomolzem
okoli 20 krav, v sezonskem času pridelam in
predelam še nekaj zelenjave. Poleg družine
mi dela nikoli ne zmanjka in prav je tako,« je
zaključila Potočnikova.

Tudi Mitji so največ
preglavic povzročale buče

Tudi za Mitjo Gantarja je bilo to tekmovanje
prvo, udeležil se ga je na predlog svetovalke KGZ
Škofja Loka Vanje Bajd Frelih. »Rad imam nove
izzive, zato sem ponujeno priložnost sprejel. Na
tekmovanje sem se pripravljal nekaj večerov in
zadnji dan pred tekmovanjem,« je dejal. Tako kot
ostalim kandidatom, so tudi njemu največ težav
predstavljale buče. »Dogodek je bil super tako iz
organizacijskega kot tekmovalnega vidika. Nova
poznanstva so nam prinesla kar nekaj prijetnih
uric ob klepetu o različnih kmetijskih temah, tako
o dobrih straneh kmetijstva kot tudi o težavah, ki
nas pestijo,« je povedal mladi gospodar s kmetije
Pr’Posečnk. »Tekmovanja sem se udeležil
popolnoma neobremenjen s končno uvrstitvijo,
a ob podpori tako dobrih navijačev, kot sva jih

S Trebije v Staro Oselico skoraj kilometer novega asfalta
Foto: Robert Peternelj

V drugi polovici julija so preplastili prvi
odsek ceste s Trebije v Staro Oselico v dolžini
860 metrov, na katerem so pred tem zamenjali
neustrezno cestno podlago debeline 70 cm, dotrajane prepuste, razširili prvi ovinek iz vasi proti
gozdu in sanirali 200 metrov usadov z geomrežo.
Omenjena gradbena dela so stala 80 tisoč evrov,
asfaltiranje pa še približno 46 tisoč evrov. Prva faza
sanacije je tako končana. Dela je izvajalo podjetje
Od tu dalje je položen nov asfalt.
VGP Kranj s partnerjem Mapri Proasfalt, ki bosta
poskrbela tudi za drugo fazo sanacije ceste, to obnovljena cesta zdržala vsaj 20 let. »Če objekt
je za nadaljnjih 740 metrov proti Stari Oselici. Na zdrži dalj časa, je to še toliko bolje. Seveda pa
občini sicer pojasnjujejo, da bi morali biti obe fazi znaten del k življenjski dobi objekta prispeva
letos zaključeni, vendar to ni bilo mogoče zaradi redno vzdrževanje vozišča in odvodnjavanja.
finančnih omejitev. Sanacija druge faze bo tako Vemo pa, da je v zadnjih letih narava vse bolj
odvisna od sprejetega proračuna občine za leto nepredvidljiva, kar se pozna tudi na občinskih
2014. Boštjan Kočar, svetovalec za komunalno cestah,« je še pripomnil Kočar.
D. P.
infrastrukturo na občini, je pojasnil, da naj bi tako

Petra Potočnik in Mitja Gantar po končanem tekmovanju, kjer sta odlično zastopala barve občine.
imela s Petro, je bil končni rezultat neizbežen,«
še pove Gantar, ki na kmetiji z vso družino skrbi
za 62 govedi. »Dela ne zmanjka, poglavitna skrb
je zdravo in dobro počutje živali, saj če se bo
žival dobro počutila in bo zdrava, potem lahko
pričakuješ od nje veliko mleka in lepo starost.
Trenutno največ časa posvečam urejanju novega
hleva, ki je že v zaključni fazi in bo še ta mesec
predan svojemu namenu. Kar pa mi ostane časa,
ga z veseljem preživim z družino, z ženo Marijo
in s štirimi otroki,« je strnil Mitja Gantar.
Lidija Razložnik

Mladi pokosili
Opaltarski grič
Letos sta v Novi Oselici zaradi slabega
vremena odpadli tradicionalna ročna košnja
in grabljenje. Mladi iz Turističnega društva Sovodenj so tako opravilo kljub delu na domačih
kmetijah očitno pogrešali in prišli na idejo, da
pokosijo Opaltarski grič na Sovodnju. Tako
so vaščani in naključni ljudje, ki so se ustav
ljali pri trgovini, opazovali do dvanajstčlansko
posadko marljivih delavcev na strmem bregu.
Na enem delu so pele kose, na drugem pa
kosilnice, čeprav je povsod ravnina dobesedno
postavljena pokonci. Še bolj je drselo drugi dan
na suhi travi, ko sta prišla na vrsto pospravljanje
sena in grabljenje. Po sedmih letih je grič spet
plešast, saj so izpod njega odpeljali pet nakladalnih prikolic sena. Mladi so tako dokazali,
da znajo in zmorejo, družno pa so poskrbeli
še za lepši videz kraja. Še dobro, da so si žejo
lahko tešili s pijačo iz bližnjega bifeja.
M. Bu.

Foto: Milka Burnik

Na tekmovanje, ki ga organizira ČZD
Kmečki glas v sodelovanju z Zvezo kmetic
Slovenije, Društvom podeželskih žena Gornja
Radgona in s Pomurskim sejmom, se je prijavilo enajst kandidatk za mlado kmetico in
šest kandidatov za mladega gospodarja iz vse
Slovenije. Najprej so se kandidati pomerili v
teoretičnem znanju, ki je obsegal vprašanja iz
vinogradništva, reje krav molznic, poznavanja
buč in domačega žganja. V spretnostnem delu
je sledilo mletje krušnih drobtin, zabijanje
zob v grablje ter ročno stepanje snega iz treh
beljakov.

Foto: Arhiv Mitja Gantar

Pomurski sejem v Gornji Radgoni je letos gostil že 12. izbor mlade kmetice, drugo
leto zapored pa je potekal tudi izbor za mladega gospodarja. Tekmovanja sta se
udeležila tudi občana naše občine, Petra Potočnik s Hotavelj in Mitja Gantar
z Malenskega Vrha, ki sta barve občine zastopala več kot odlično. Potočnikovi
je na koncu za las ušla zmaga, Gantar se je uvrstil na tretje mesto.
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Recikliranje

»E-odpadke ločuj in okolje varuj!«
Občina Gorenja vas - Poljane je to poletje v sodelovanju s podjetjem Zeos
uspešno izvedla akcijo »E-odpadke ločuj in okolje varuj!«
Zeos, koše za zbiranje odpadkov pa režijski
obrat Občine Gorenja vas - Poljane.

Foto: Kristina Knific

E-transformer za osveščanje

Akcija se je zaključila z nagradnim
žrebanjem sodelujočih. Aktivno je sodelovalo
85 gospodinjstev oziroma štirje odstotki vseh
gospodinjstev v občini, od tega kar 35 zadnji
dan, ko se je na Trgu Ivana Regna v Gorenji
vasi ustavil tudi e-transformer. Prvo nagrado,
hladilnik Gorenje, je prejel Iztok Šturm iz
Lajš, koš za ločeno zbiranje odpadkov v gospodinjstvu in majico pa kot drugo, tretjo in
četrto nagrado Janez Ržek in Damjana Ferlan
iz Gorenje vasi ter Janko Oblak z Dolenjega
Brda. Hladilnik in majice je podarilo podjetje

»Akcija je potekala na pobudo družbe za
ravnanje z odpadno električno in elektronsko
opremo Zeos in je bila namenjena osveščanju
prebivalcev o pomembnosti ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme
(OEEO). To so vse naprave in pripomočki, ki
za delovanje potrebujejo električno energijo
ali baterije,« je povedala Kristina Knific, ki na
občini skrbi za področje ravnanja z odpadki in
varovanje okolja.
OEEO vsebuje za okolje številne nevarne
snovi, od težkih kovin do freonov, vsi pa so v
primeru odlaganja v naravo za okolje škodljivi,
zato jih je treba ločeno zbirati in oddati v ustrez
ne postopke reciklaže in predelave.
Družba Zeos izvaja akcijo v okviru projekta »Slovenia WEEE Campaign – Slovenska
ozaveščevalna kampanja OEEO«, ki jo sofinancira evropski finančni instrument LIFE+ in
proračuna RS. V Sloveniji poteka že od oktobra
2011, zaključila pa se bo z letošnjim oktobrom.
Ciljna javnost projekta so osnovne šole in
gospodinjstva, osveščanje pa poteka s pomočjo
e-transformerja. To je predstavitveno vozilo, v

OŠ Ivan Tavčar

Plesen v telovadnici za zdaj odpravljena
V telovadnici OŠ Ivana Tavčarja se je letos spomladi spet pojavila plesen, vendar
v precej večjem obsegu kot prejšnja leta. Zato so med počitnicami v telovadnici
zamenjali del parketa in sanirali s plesnijo prizadete stene.
Ravnatelj Izidor Selak je pojasnil, da je razlog
za obsežen razvoj plesni najverjetneje povečan
obisk telovadnice, saj se je zima raztegnila v dolgo
deževno pomlad; tako je bilo obdobje aktivnosti v
zaprtem prostoru daljše, posledično pa več vlage
v zraku. Zaradi deževnih dni je bilo tudi zračenje
slabo, saj to poteka skozi razmeroma majhna vrata,
zato so bili dani idealni pogoji za »razcvet« plesni.
Ta se je v telovadnici, ki je v uporabi dopoldne,
popoldne in zvečer vsaj pet dni v tednu in ki nima
urejenih prezračevalnih naprav, pojavljala že
prejšnja leta, vendar v precej manjšem obsegu.

Kaj so plesni?

Mikrobiologinja Urška Dermota iz Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj je pojasnila, da so to
vse mikroskopske vrste gliv. Po nekaterih ocenah naj bi obstajalo približno 250.000 različnih
vrst plesni, okoli 100.000 jih je prepoznanih,
približno 100 pa jih najdemo v našem bivalnem
okolju. Razmnožujejo se s sporami, ki so nevidne, zato jih sploh ne opazimo. Tudi v mrazu
prezimijo in se uspešno razmnožujejo v vlažnih
in temnih prostorih. Tako se pogosto pojavi zidna
plesen v stanovanju, predvsem v kopalnici in
kuhinji ter vlažnih kletnih prostorih. Nekatere
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plesni so za zdravje popolnoma neškodljive,
uporabljamo jih celo v prehrani. Druge pa so tudi
patogene, ki lahko pri oslabljenem imunskem
sistemu povzročijo različne okužbe, npr. vnetje
ušes in sluhovoda, ali pa so kot alergeni sprožilci
za različna obolenja (na primer za astmo).

Preventiva: redno zračenje prostorov

»Pojav plesni v prostorih oz. njen razvoj
lahko preprečimo z rednim zračenjem prostorov in osuševanjem sten«, nam je še povedala
mikrobiologinja. Proti nadlogi ukrepamo tudi
s posebnimi pripravki za odstranjevanje plesni,
nato pa površine še prepleskamo z barvo.
»Tak ukrep smo sprejeli tudi na OŠ Ivana
Tavčarja med poletnimi počitnicami, ko smo
zamenjali še del parketa v telovadnici«, nam je
povedal ravnatelj. Stroške sanacije je krila šola
sama iz lastnih sredstev. Ta so bila sicer deloma
namenjena toplotni sanaciji fasade šole, a je
občina zanjo na razpisu pridobili državna sredstva.
S toplotno obnovo, ki bo potekala prihodnje leto,
se bo morda izboljšalo tudi stanje v telovadnici.
Kako uspešni so bili izvedeni ukrepi za odpravo
plesni, pa se bo pokazalo že prihodnjo pomlad.
Tadeja Šubic

V notranjosti vozila je veliko napisov,
ki obiskovalcev ne pustijo malodušnih:
Če bi vsako gospodinjstvo v Sloveniji zamenjalo eno
navadno žarnico z varčno sijalko, bi se privarčevalo
toliko energije, kot jo proizvede ena hidroelektrarna.
Povprečno slovensko gospodinjstvo kupi letno 30 kg
nove e-opreme, v istem času pa zbere le
10 kg e-odpadkov.

katerem z multimedijskimi vsebinami prikazujejo pravilno ravnanje in predelavo OEEO.
Obiskovalce opozarja na okolju in zdravju
škodljive snovi ter pomembnost pravilnega
ravnanja z e-odpadki. Posebnost vozila je tudi ta,
da se vsa oprema v vozilu napaja iz lastne sončne
elektrarne, nameščene na strehi vozila.
Občina Gorenja vas - Poljane je po besedah
Alenke Gruden-Belavič, strokovne sodelavke
podjetja Zeos, ena od uspešnejših občin pri
zbiranju OEEO, zato so jo tudi med prvimi
povabili k sodelovanju. V preteklem letu so z
e-transformerjem že obiskali osnovne šole v
Sloveniji, med njimi tudi osnovni šoli Poljane in
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Akcije načrtujejo
tudi v drugih občinah po Sloveniji.

Zbrali 40 ton OEEO odpadkov

Kristina Knific je zadovoljna, saj so v letu
2012 z ločenim odlaganjem v Zbirnem centru
Todraž zbrali več kot 40 ton OEEO, kar je
nekaj manj kot šest kilogramov na prebivalca,
povprečje za Slovenijo pa je okrog štiri kilograme. Župan Milan Čadež je ob zaključku
izrazil pohvalo podjetju Zeos in vsem podizvajalcem za zgledno sodelovanje in redno odvažanje
zbranih hladilnikov, skrinj, štedilnikov, ostalih
gospodinjskih aparatov in druge OEEO opreme
iz Zbirnega centra Todraž.
Milka Burnik, Kristina Knific

Davčne pisarne odprte
le še dvakrat na teden
Davčna uprava Republike Slovenije (DURS)
je v okviru racionalizacije poslovanja z julijem
vseh 41 davčnih izpostav po Sloveniji preuredila v davčne pisarne. Te so odprte le še dvakrat
tedensko – ob ponedeljkih med 8. in 12. ter
med 13. in 15. uro ter ob sredah med 8. in 12.
ter popoldan med 13. in 17. uro. Na DURS-u
trdijo, da z uvedbo pisarn ohranjajo možnost
neposrednega stika z občani na vseh lokacijah,
kjer so bile prej izpostave – za Gorenjsko v Radovljici, Tržiču, Škofji Loki ter na Jesenicah.
V davčnih pisarnah bodo uslužbenci skrbeli
za obravnavo osebno oddanih vlog ter izdajali
dokumente in potrdila iz uradnih evidenc, če
jih bo zavezanec pri njih želel prevzeti osebno.
Zagotavljali bodo tudi informiranje davčnih
zavezancev.
Vse storitve DURS-a so za občane še naprej
na voljo tudi na sedežu pristojnega davčnega
urada v Kranju, izpostavljajo pa še možnosti
elektronskega poslovanja. Davčne storitve so
namreč dostopne tudi na spletni strani: www.
durs.gov.si.
D. P.

Pasji iztrebki

Nevarni za človeka in druge živali
Ne le v mestih, tudi na podeželju so pasji iztrebki na zelenicah, poteh in travnikih
vse večji problem. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za higienski in zdravstveni
problem, saj se s pasjimi iztrebki prenaša več kot petdeset bolezni, ne nazadnje
pa je to tudi estetski problem.
Lastniki, ki svojega psa vodijo na sprehod na
vrvici, v žepu pa jim šumijo plastične vrečke, je
prizor, ki si ga želijo videti vsi – tako prebivalci
ob poteh, ki so priljubljena sprehajališča psov,
kot tudi lastniki kmetijskih površin v bližini in
drugi. Na spletnih straneh kinoloških društev,
forumih ljubiteljev štirinožnih prijateljev in
veterinarskih ustanov lahko zasledimo pozive,
da je pobiranje pasjih iztrebkov v okolju
naloga vsakega odgovornega skrbnika psa. Vse
prevečkrat pa se lastniki pri opravljanju potrebe
svojega psa obrnejo v drugo smer, potem pa
nadaljuje sprehod, kot da se ni zgodilo nič.
Zaradi porasta števila psov postajajo iztrebki
v okolju vse večja nevarnost tudi za človeka
in druge živali.

Taka trava ni primerna za krmo

Direktor Območnega urada Urada RS za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Kranj Matej Demšar, sicer veterinar, je pojasnil, da kmetje trave, ki je onesnažena s pasjimi
iztrebki, ne morejo krmiti živalim. Težave
imajo že pri košnji, saj se iztrebki razmažejo
in onesnažijo travo, živali pa take krme nočejo
jesti. Po besedah Demšarja so področja, ki so

zelo onesnažena s pasjimi iztrebki, za pridobivanje krme neuporabna.
Drugi problem so bolezni, ki se prenašajo
z iztrebki. »Pasji iztrebki in iztrebki nasploh
so vir številnih bakterij, virusov ter parazitov.
Literatura navaja več kot petdeset bolezni, ki
se lahko prenašajo prek pasjih iztrebkov na
človeka in tudi na druge živalske vrste. V naših
razmerah je najbolj znana in javno zdravstveno
izpostavljena pasja trakulja. Človek in domače
živali (predvsem prašiči) so vmesni gostitelj
pri razvoju tega parazita. Gostiteljstvo se
lahko izraža v resnih zdravstvenih motnjah;
pri človeku lahko nastanejo ciste na pljučih,
jetrih ali tudi v možganih. Enake motnje se
pojavljajo tudi pri rejenih živalih. Problem pa
je tudi večplasten, saj rejene živali z mlekom
in mesom vstopajo tudi v prehransko verigo
človeka,« je pojasnil Matej Demšar in dodal,
da velja za slovenske razmere med boleznimi
izpostaviti vsaj še toksoplazmozo.

Ne kazen, pomembnejša
je zavest lastnikov psov

Pobiranje pasjih iztrebkov je določeno tudi v
občinskem odloku o javnem redu in miru, kjer je

Pse redno cepite proti steklini!
Na področju Območne uprave Kranj je registriranih
okrog 17 tisoč psov, v občini Gorenja vas - Poljane
pa okrog 700. Matej Demšar poziva lastnike psov,
da so dolžni svoje pse registrirati in redno cepiti proti
steklini. »Prevečkrat se zgodi, da človeka ugrizne pes,
ki ni registriran niti cepljen proti steklini. Slovenija še
zmeraj velja za področje, okuženo s steklino,«
je opozoril Demšar.

zagrožena globa v višini 40 evrov. A bolj kot kaznovanje je pomembno pri lastnikih psov vzbuditi
čut za odgovornost, ki jo lastništvo psa prinaša
in kamor sodi tudi pobiranje iztrebkov. To za
sprehajalca psa ne predstavlja nobene nevarnosti,
če vrečko natakne na roko, z njo prime iztrebek
in nato vrečko potegne čez roko in jo zaveže.
Tako koža ne pride v stik z iztrebkom, vrečka pa
je odvržena v zabojnik za mešane odpadke. To je
tudi najboljši način, kako doseči strpen odnos med
lastniki in nelastniki psov. Tudi na Občini Gorenja
vas - Poljane prejemajo vse več pritožb lastnikov
zemljišč ob najbolj priljubljenih sprehajališčih za
imetnike psov, da je zemljišče zaradi malomarnosti
sprehajalcev psov dobesedno na gosto onesnaženo
z iztrebki in da površina ni več primerna za pridobivanje krme za živino. Pri tem, opozarjajo, gre tudi
za poškodovanje tuje lastnine.
Tina Dolenc

Veterinarska uprava RS se je lani preimenovala v Urad
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Malomarnost

V poletni suši z gnojnico
onesnažena Brebovščica
10. julija v poznih popoldanskih urah so me okoljevarstveno dobro ozaveščeni
krajani Dobrave obvestili, da mimo njih teče gnojevki podobna in močno
smrdeča Brebovščica.
Ker ta potok spada v ribiško upravljanje
Ribiške družine (RD) Visoko, sem takoj aktiviral ribiškega čuvaja in člana upravnega odbora
RD Visoko, da ugotovimo lokacijo in vzrok
onesnaženega potoka.
Po prihodu ob 20.30 uri je bil potok na
Gorenji Dobravi še vedno podoben gnojevki.
Povzročitelja onesnaženja nismo našli, pred-

videvamo pa, da je to povzročil nekdo iz
malomarnosti, saj so nas do tega pripeljale sledi
ob brežini potoka. Tik ob potoku je bila ta dan
z gnojevko gnojena koruza, ob tem pa je bila
zalita tudi brežina potoka. Možno je tudi, da je
povzročitelj ob zaključku dela opral cisterno in
nato vsebino spustil kar v potok.
To lokacijo smo ugotovili približno 200
metrov dolvodno od zadnjih dveh domačij pred
rudnikom na levem bregu potoka. Odvzeli smo
vzorce vode, napravili fotografske posnetke ter
obvestili ustrezno inšpekcijsko službo.

Kazen tudi več tisoč evrov

To je kratek opis dogodka, ki se ne bi smel
zgoditi, a se je, in to v sušnem obdobju z zelo
nizkim vodostajem potoka z že tako ogroženim
življem v vodi. Gnojevka v Brebovščici bi lahko
povzročila celoten pogin rib in drugega življa
v potoku, kar bi predstavljalo veliko škodo.

Opozoriti moramo, da so za take in podobne
primere v zakonodaji predvidene kazni, ki
skupaj s škodo za povzročitelja lahko dosežejo
več tisoč evrov.
Člani RD Visoko smo do takih pojavov še
posebej občutljivi, saj do voda gojimo poseben
odnos; tudi z vsakoletno čistilno akcijo ob njihovih bregovih. To ni samo zaradi ribolova, je
stvar kulture in odnosa so okolja, kjer živimo,
do vode, ki je poleg zraka in hrane pomemben
življenjski vir.
Ob vsem zapisanem si v prihodnje od vseh
želimo čim več zavedanja, medsebojnega
sodelovanja ter prizadevanja za ohranjanje
čistega okolja.
Janez Demšar, predsednik RD Visoko
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Nova kapelica naj ljudi povezuje in združuje

Foto: Vito Debelak

Blagoslov Marijine kapelice

Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, so v Kopačnici blagoslovili
novo kapelico, posvečeno Mariji Fatimski. Krajša slovesnost s sveto mašo, ki jo
je daroval dekan škofjeloške dekanije mag. Simon Fortuna, je bila tik ob kapelici.
Na dogodku, pomembnem tako za vas Kopačnica kot tudi župnijo Leskovica, se
je zbralo več kot 300 obiskovalcev od blizu in daleč.
Poleg kapelice se nahaja tudi staro vaško
znamenje iz leta 1892, ki priča o veri vaščanov
Kopačnice. Po ustnem izročilu so se na mestu,
kjer danes stoji kapelica, še zadnjič poslovili od
pokojnega vaščana, preden so ga odnesli ali odpeljali proti cerkvi sv. Urha v Leskovico. Kasneje so
domačini znamenje odstranili, saj je stavba, na
kateri je bilo nameščeno, ovirala rekonstrukcijo
ceste proti Leskovici.
Pogovori vaščanov ob različnih dogodkih in
praznovanjih so pogosto tekli tudi v smeri izgradnje
kapelice. Bilo je več variant in ogledov kapelic v
sosednjih vaseh ter širše, ni pa bilo enotnega mnenja. Lani v začetku leta so Andreja in Franci Kokalj,
Silva in Slavko Slabe, Silvana in Boštjan Jezeršek
ter Jelka in Franko Mezek sosedu Pavlu Razložniku
za 60. rojstni dan pripravili presenečenje. Prinesli

so mu temeljni kamen za kapelico, ki ga je domači
župnik Jože Dolenc tudi blagoslovil. Strnili so ideje
in želje, se dogovorili, kako bo potekala gradnja,
arhitektka Katarina Langus je ideje prenesla v edin
stven načrt, ki se je kaj hitro začel uresničevati v
realnosti. Pri gradnji, ki jo je vodil Pavle Razložnik,
so sodelovali skoraj vsi vaščani Kopačnice, drugi
izvajalci in darovalci – vsi pa so z veseljem pri
stopili h gradnji ter tako prispevali svoje znanje,
talente, finančna sredstva. Zahvala velja vaščanom,
izvajalcem del ter sponzorjem: Brezi Commerce,
CP Kranj, Dolenc d.o.o., Kovaštvu Babnik Lado,
KS Gorenja vas, Marmorju Hotavlje, Janezu
Mezku, Mizarstvu Jezeršek, Občini Gorenja vas Poljane, TD Slajka Hotavlje.
Po končanem bogoslužju, pri katerem so so
delovali štirje duhovniki iz sosednjih župnij ter

Cerkev v Četeni Ravni
s prenovljenim glavnim oltarjem

V Sloveniji je osem
vasi z imenom Javorje

V podružnični cerkvi v Četeni Ravni v župniji Javorje nad Škofjo Loko smo imeli na
žegnanjsko nedeljo prav poseben praznik. Lepo urejena cerkev, ki tu visoko v hribih
(na nadmorski višini 900 m) kraljuje že od 13. stoletja, je po večletnem prizadevanju
krajanov za njeno lepo zunanjo in notranjo podobo, zopet zasijala v polnem sijaju.
je bil oltar pred pričetkom konzervatorske
restavracije »v kritičnem stanju, saj je bil leseni
nosilec poškodovan zaradi insektov, na neka
terih mestih pa uničen zaradi vlage«.
Slovesno mašo je vodil arhidiakon Anton
Slabe, somaševala pa sta domačin dr. Bogdan Dolenc in domači župnik Ciril Istenič.
Anton Slabe je med drugim izrekel priznanje
domačinom, ki so uspeli stopiti skupaj in
obnoviti ta stari in lepi oltar. S tem, ko so ga
obvarovali pred propadom, so izkazali tudi
spoštovanje do naših prednikov, ki so ta zares
lepi oltar postavili v gospodarsko težkih časih.
Mala cerkev sv. Brikcija je bila nabito polna
ljudi, zato so mnogi ostali zunaj. Po maši se
je veselo razpoloženje nadaljevalo ob bogati
pogostitvi pred cerkvijo.

Lahko se dogovorite za ogled cerkve
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Lidija Razložnik

Povezovanje vasi

Ohranjanje dediščine

Uspela je zahtevna restavracija baročnega
glavnega oltarja iz leta 1688, posvečenega
zaščitniku te cerkve sv. Brikciju. Oltar sodi
v vrsto zlatih oltarjev iz 17. stoletja, ki so v
številnih cerkvah na Škofjeloškem in so delo
Jamškove delavnice. Leta 1902 je oltar prenovil
Gregor Šubic, leta 1911 pa Valentin Šubic. Ob
delni prenovi notranjosti cerkve je Franc Kokalj
pred 14 leti prenovil kipe s tega (glavnega) oltarja. Po besedah restavratorja Francija Kavčiča

vaščani z branjem beril in prošenj, je sledilo prijetno
druženje ob bogati pogostitvi, za katero so poskrbele
gospodinje iz vasi, Kmetija Matic in Nežka Demšar.
Slovesnost je z zapeto zdravico začela domačinka
Jožica Brdnik, s svojimi glasovi in zvončki pa so
obred obogatili domači cerkveni zbor ter pritrkovalska skupina iz sosednje župnije Novaki. Zbrane je
nagovoril tudi župan Milan Čadež.
Kapelica je moderen in estetsko dovršen
kompleks, ki s svojo lično urejeno okolico lepo
zaključuje vas Kopačnica in se nahaja tik ob
lokalni cesti.

Obnovljena cerkev sv. Brikcija je zaradi svoje
zgodovine (prva omemba v letu 1291), zanimive
poslikave (delno odkrite freske Jerneja iz Loke
iz 16. stoletja), oltarjev in križevega pota vredna
ogleda. Stoji v neposredni bližini smučarskega
centra Stari vrh ob cesti, ki povezuje Selško in
Poljansko dolino. Več informacij lahko dobite na
turistični kmetiji »Pr' Tavčarju« v Četeni Ravni
(Pavle Dolenc, 04/51-88-024), kjer se lahko
dogovorite tudi za ogled cerkve.
Milena Alič

Pred štirimi leti je iz vasi Javorje iz
Gorice pri Slivnici, občina Šentjur pri
Celju, prišla pobuda za srečanje vseh
vasi z imenom Javorje. Ideja se nam je
tudi v Javorjah v Poljanski dolini zdela
zanimiva in izvedljiva, zato smo takoj
pristali na sodelovanje. Sprejeli smo
organizacijo letošnjega, že tretjega
srečanja.
V Sloveniji je osem vasi z imenom Javorje.
Od teh so štiri približno tako velike ali nekoliko
večje kot je naša, ostale so manjše, če je kriterij
število prebivalcev. Nekaj vasi s tem imenom
je tudi izven Slovenije.
Avgusta je potekalo tretje srečanje, tokrat v
občini Gorenje vas - Poljane, ki so se ga udeležili
vaščani štirih vasi. Na sestanku predstavnikov
posameznih vasi smo se dogovorili, da bo naše
naslednje srečanje v Javorjah pri Šmartnem pri
Litiji, in ugotovili, da je področij in možnosti
za sodelovanje še veliko. Po sestanku je sledil
ogled centra vasi in sodelovanje pri maši v
cerkvi sv. Tilna, potem pa skupno druženje s
pogostitvijo. Organizirali smo krajši panoramski
pohod iz Javor do smučarskega centra Stari vrh,
starejši pa so se lahko do Grebljice peljali. Tu
je popoldan potekala za goste zelo zanimiva
in odlično organizirana kulturno-etnografska
prireditev Dan oglarjev. Družili smo se še do
poznih popoldanskih ur, večkratna prestavitev
odhoda pa je nedvomno dokaz, da so se gostje
pri nas dobro počutili.
Ciril Alič

Matic Proj

Na kemijski olimpijadi osvojil bronasto medaljo
Maticu je bilo dano, da v treh letih Moskvo
obišče kar trikrat. V drugem in tretjem letniku je bil
obisk Moskve nagrada za njegovo prvo mesto na
državnem tekmovanju iz ruščine. Letos pa se je po
treh izbirnih testih in celoletnih pripravah udeležil
45. kemijske olimpijade v Moskvi. Slovensko
ekipo so poleg Matica zastopali še Nejc Čeplak,
Patrik Gubeljak in Samo Roškar z II. gimnazije
Maribor, ki so opravili tudi mednarodno maturo.
Za organizacijo so poskrbeli Kemijsko društvo,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in
Zavod za tehnično kulturo Slovenije.

Priznanja na več področjih

Tudi Matic se je na maturi odrezal odlično in
z doseženimi 32 točkami postal zlati maturant.
V svoji zbirki pa ima še več priznanj. Lani in
predlani je dosegel 1. mesto na državnem tekmovanju iz kemije, lani tudi zlato priznanje na
državnem tekmovanju iz logike in matematike.
Letos je prejel še zlato priznanje na državnem
tekmovanju iz biologije in se uvrstil na med
narodno olimpijado iz biologije, ki je potekala
v Švici, a se je zaradi prekrivanja s kemijsko ni
udeležil. Odličen je še v karateju in se kot član
poljanskega društva Ronin tudi na tem področju
udeležuje številnih tekmovanj.

Kemija ga je zanimala že v osnovni šoli,
kjer ga je v skrivnosti kemijskih poskusov
(kakšnega je izpeljal tudi skrivaj doma, prizna)
vpeljala učiteljica Bojana Živkovič. Na olimpijadi pa je treba pokazati veliko več znanja,
saj so naloge zelo zahtevne. »Vse leto sem se
pripravljal pod mentorstvom profesorja Janeza
Šušteršiča, poleg tega pa še na Fakulteti za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani pod
mentorstvom profesorjev dr. Andreja Godca in
dr. Darka Dolenca, ki sta nas spremljala tudi v
Moskvo. Predelati smo morali prav za tekmovanje pripravljene vaje iz teorije in praktični del
(poskuse). Tekmovanje sestavlja 60 odstotkov
teoretičnega dela in 40 odstotkov poskusov,«
je povedal Matic.

Kako poteka tekmovanje?

Matic je pojasnil potek olimpijade: »Vsa
navodila in naloge so nam v slovenščino pre
vedli profesorji. Pred tekmovanjem smo bili
popolnoma izolirani, tudi brez mobitelov. Tudi
profesorji so prevajali naloge daleč proč od nas,
celo 200 kilometrov. Na teoretičnem delu tekmovanja smo imeli na mizi samo ogromen kup
listov z nalogami. Po prvem delu smo imeli dan
pavze, nato je sledil drugi del. Vsak je imel svoj
laboratorij z vsemi snovmi za poskuse. Med

Foto: arhiv Matic Proj

Matic Proj, nekdanji poljanski osnovnošolec, zlati maturant Gimnazije Škofja
Loka, prejemnik številnih zlatih državnih priznanj z različnih tekmovanj, je
zadnje gimnazijsko leto okronal še z bronasto medaljo na kemijski olimpijadi.
Julija jo je organizirala moskovska državna univerza Lomonosov.

drugim smo morali analizirati vodo in ugotoviti
vse njene kemijske značilnosti, kar je bilo zelo
zanimivo. Na olimpijadi je treba imeti veliko
znanja tudi iz biologije in fizike.«
Kot je dejal, ni pričakoval tako visoke
uvrstitve, saj je bila že uvrstitev na olimpijado
izjemen dosežek in velika nagrada za trud.
Veselje ob razglasitvi rezultatov je bilo zato še
toliko večje.
Matic bo oktobra začel študij farmacije, kjer
mu bo pridobljeno znanje zelo koristilo.
Tadeja Šubic

Obnova kapelice

Ob Neškovi brvi stoji lepotica
Foto: Denis Bozovičar

Na dan obletnice posvetitve župnijske cerkve so se prebivalci Sestranske vasi,
ki je bila nekoč samostojno naselje, danes pa je ena izmed ulic v Gorenji vasi,
zbrali na blagoslovu obnovljene kapelice, ki stoji ob Neškovi brvi.

Obnova kapelice je prebivalce Sestranske vasi
povezala v prizadevanju za lepšo urejenost
kraja.
Kapelica na tem mestu stoji vsaj že od leta
1856, o čemer priča letnica na njej. Gre za tip
preprostega odprtega obpotnega znamenja
z nišo in kovinsko ograjo in velja za vaško
znamenje. Skupaj s pokritim mostom, šolo in

okoliškimi poslopji tvori značilen ambient. Ob
prenovi Neškove brvi leta 2011 so jo s prvotne
lokacije tik ob cesti prestavili za nekaj metrov
na sedanje mesto.
Pobudnik in gonilna sila prenove je bil
bližnji sosed in poznavalec kulturne dediščine
Dušan Pintar. O njegovi skrbi za dediščino
pričajo tudi lepo obnovljene stare stavbe na
Posavčevi kmetiji, kjer gospodari. Kot je pove
dal na blagoslovu, so o prenovi kapelice začeli
razmišljati že pred 15 leti, dokončno pa so se
ti načrti uresničili v letošnjem letu. Sestavili so
odbor za obnovo in prebivalcem Sestranske vasi
poslali vabila za sodelovanje. Znamenje ima
veliko zgodovinsko vrednost, saj so ga, kot je v
govoru poudaril Pintar, postavili z namenom, da
se pri njem ustavi sprevod s pokojnikom na poti
na pokopališče, mnogi se ga spominjajo, ko so
mimo hodili v bližnjo šolo, v njem pa nekateri še
danes z različnimi nameni prižigajo tudi sveče.
V preteklosti je tukaj potekal promet čez edini
most v Gorenji vasi in mimo so šli številni: popotniki, prevozniki, vojaki različnih narodnosti,

mnogo ljudi, vsak s svojo usodo.
Čeprav kapelica ni vpisana v register kulturne dediščine, so k obnovi pristopili z željo, da
se ohrani njena avtentičnost. Streho je s skrilom
prekril mojster Martin Pintar iz Železnikov,
svoj pečat pa je kapelici vtisnil tudi akademski
slikar Marko Tušek iz Kranja, ki je naslikal nove
podobe z motivi krsta sv. Janeza Krstnika, Device Marije, sv. Štefana, Marijinega obiskanja
in sv. Antona Padovanskega ter Božje oko, saj
so se stare poslikave zaradi vlage zelo slabo
ohranile. Ti svetniki so prisotni v župnijski
cerkvi, ki je sicer posvečena Janezu Krstniku.
Tako vsebinsko kot stilno se je umetnik skušal
čim bolj približati izvirnim poslikavam v ljudskem podobarskem slogu.
Romana Reberšek, ki je skrbela za finančno
organizacijo obnove, je povedala, da je obnova
stala 1600 evrov, s prostovoljnimi prispevki
pa so zbrali še nekaj stotakov več. Te bodo
porabili za ureditev okolice znamenja, nekaj
pa nameravajo podariti v dobrodelne namene.
Stroške poslikave je krila občina. Svečani verski
obred sta vodila dekan škofjeloške dekanije
Simon Fortuna in gorenjevaški župnik Gregor
Luštrek. Blagoslovu je sledila izročitev ključev
dolgoletni skrbnici znamenja Mariji Bogataj.
Jure Ferlan
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Društvo upokojencev za Poljansko dolino

Ob 40-letnici delovanja
predstavili nov grb in podelili priznanja
Foto: Tina Dolenc

Društvo upokojencev (DU) za Poljansko dolino, ki danes šteje 750 članov, je
vsakoletno društveno srečanje tokrat združilo s slovesnim praznovanjem 40letnice delovanja.

»Društvo je živ organizem, ki za obstoj
potrebuje pridne ljudi. Korenine nam dajejo
stabilnost in naše segajo v leto 1972, ko je bilo
društvo ustanovljeno. V tistih časih je bilo malo
upokojencev, saj je bilo le malo ljudi upravičenih
do pokojnin. Kljub temu so čutili potrebo po
organiziranem združevanju, srečevanju, orga-

niziranju skupnih aktivnosti starejših, a na žalost
iz tistega časa ni veliko (ohranjenih) zapisov,«
je v svojem nagovoru zbranim upokojencem
predstavil društvene začetke sedanji predsednik
Jože Novak. Pred njim so društvo vodili Jože
Demšar (1972 do 1979), Jakob Ušeničnik (1979
do 1996), Franc Fanko (1996 do 2004) in Pavel
Čadež (2004 do 2012).
Jože Novak se je dotaknil tudi aktualnih
razmer v državi in poudaril, da te v veliki meri
vplivajo na življenje upokojencev. »Od leta 2000
smo upokojenci v državno blagajno prispevali eno
milijardo evrov, saj se pokojnine niso usklajevale
z rastjo plač in življenjskih stroškov. Politiki bi
si morali bolj prizadevati za ohranitev socialne
države, saj je to nujno za ohranitev dostojanstva
ljudi,« je še poudaril in dodal, da si bodo v društvu
prizadevali slediti tem ciljem. Še naprej bodo
skrbeli za pester program, kjer bo vsak lahko našel
kaj zase –razni dogodki, izleti, srečanja ...

Podelili plakete in priznanja

Ob obletnici društva so poudarili tudi pomen
dela svojih članov v preteklosti in zato najbolj
zaslužnim članom in članicam društva podelili
slavnostne plakete ter priznanja, ki jih je oblikovala

Še vedno na voljo pomoč na domu
Do pomoči na domu kot socialnovarstvene
storitve so upravičeni ljudje, ki za življenje v
domačem okolju potrebujejo občasno organizirano pomoč.
Čeprav je med uporabniki več kot polovica
starejših od 80 let in velika večina starejših od 65
let, pa je vse več tudi invalidnih oseb in otrok s
težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju.
Pomoč na domu, ki jo za občane naše občine
izvaja Center za socialno delo Škofja Loka, obsega pomoč pri oblačenju, umivanju, hranjenju;
pomoč pri gospodinjskih opravilih, čiščenju,
prinašanju kosila ali živil iz trgovine; branje, klepet
in podobne dejavnosti. Namen pomoči pa je
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izboljšanje kakovosti življenja starejših, bolnih in
invalidov, podaljšanje bivanja v domačem okolju
in premostitev osamljenosti.
Storitev izvajajo strokovno usposobljene
socialne oskrbovalke z veliko mero prijaznosti in
potrpežljivosti. Cena za uporabnika znaša 5,42
evra na uro, razliko do polne cene pa pokriva
občina. Če je uporabnik upravičen do oprostitve
plačila zaradi materialne stiske, se lahko obrne
na CSD Škofja Loka.
Za informacije v zvezi s storitvijo pomoči na
domu je na CSD Škofja Loka na voljo koordinatorka Gordana Kvar, ki jo lahko tudi pokličete na
04/51 70 114 ali 051 665 360.
G. K.

akademska slikarka Maja Šubic. Na plaketah je
upodobljena grlica, ki simbolizira čistost, srečo in
mir. Na priznanjih pa je narisana smrdokavra, kot
simbol vztrajnosti in hrabrosti, v kljunu pa drži
hrastov list, ki predstavlja moč, odpornost, zaščito,
resnico in junaštvo. Plaketo za dolgoletno delo sta
prejela Pavel Čadež, ki je poleg dveh mandatov na
mestu predsednika pred tem tudi šest let opravljal
delo poverjenika, in Vida Kokalj za dolgoletno
delo poverjenice. Priznanja društva pa so prejeli
Danica Oblak, Matevž Ažman, Janez Ramovš,
Cirila Žagar, Anica Reven, Milka Čibej, Lojzka
Šturm in Ana Bogataj. Podelili so tudi pet zahval, ki
so jih prejeli Andrej Derlink, Jožica Kovač, Marica
Šubic, Matevž Markelj in Ivanka Bogataj. Poleg
plaket in priznanj so nagrajenci dobili tudi knjigo
avtorice Minke Marije Likar Sopotnik v svojem
avtu. Ob tej priložnosti se je Novak za sodelovanje
zahvalili tudi Občini Gorenja vas - Poljane, ki jim
je odstopila društvene prostore v občinskem domu
in jim zagotovila sredstva za delovanje, ter Pla
ninskemu društvu Gorenja vas za vključevanje in
sodelovanje pri organizacij pohodništva.

Društvo dobilo svoj grb

Ob okroglem jubileju so člani društva dobili tudi nov grb, s čimer bo društvo postalo
še prepoznavnejše. Na njem so upodobljeni
Blegoš, Sora in starejši par.
Slovesnost je potekala ob prijetnem in zabavnem programu, ki so ga popestrili duet Zaton
in Ana Potočnik na harmoniki, kvartet bratov
in sestra imenovanih Žabarji. V veselih ritmih
je meh svoje harmonike raztegnila tudi Anja
Koračin, ob njeni spremljavi pa je zapel Andrej
Derlink. Ta je zbrane skupaj z Anico Berčič
nasmejal tudi s skečem o življenju upokojencev,
ki ga je napisala Minka Markelj. Ob dobri glasbi
izpod prstov Matjaža Slabeta se je srečanje s
plesom potegnilo v pozno popoldne.
Tina Dolenc

Naši 90-letniki

»Najtežje je bilo prati v ledeni Sovri«
Pavla je hodila osem let v šolo v Gorenjo vas, kar
je bilo precej daleč. Nekje na Hotavljah so šle čez
Soro, potem za vodo navzdol. Na poti sta ji delali
družbo sestra in sovaščanka. Po osnovni šoli je eno
leto služila kot pestrna pri Hrovatovih v Gorenji
vasi. Po letu dni je prevzela mesto dékle. Čeprav
mlada, je naslednji dve leti opravljala različna dela
v hiši in na njivi. Tudi konja je znala »okomatati«,
pomagala je pri oranju. Kot deklo jo je zamenjala
druga sestra, saj je sama odšla pomagat domov.
Imeli so zemljo in s starejšo sestro sta morali pridno
delati, tudi kositi, orati, žeti žito, saj je oče cele dneve
»golcal« na Blegošu. Že kot osemletna deklica je
znala klekljati in to opravilo jo je spremljalo vse do
nedavnega. Delali so ob petrolejki, tudi pozno v noč.
Včasih so čipke nosili prodajat k Palčk’ v Gorenjo
vas. »Klekljale smo celo zimo, da smo prislužile
za blago in delo šivilje, če smo hotele biti ob veliki
noči v novi obleki. Tudi sukanec smo morale kupiti
same,« se spominja Pavla. Na sedanjem domu v
Gorenji vasi so klekeljni pogosto odzvanjali tudi v
dvoje, saj sta klekljala oba z možem.
Ko je služila pri Hrovat’, jo je gospodinja
večkrat poslala k Šorlet’ po kvas ali druge malenkosti. Tam je služil tudi Andrej, njen sedanji mož.
Spoznavanje je trajalo kar nekaj časa, bolj zares dve
leti in pol, preden sta se leta 1949 poročila.

Kmalu so se jima pridružili otroci. Prvemu,
prezgodaj rojenemu dečku je bilo dano le tri tedne
spoznavati ta svet. Potem so hišo ena za drugo na
dve leti najprej polnila štiri dekleta, čez sedem let
pa še sin. Vse otroke je rodila doma. Prvemu je na
svet pomagala starejša babica z Dobrave, ostalim
pa babica Cilka. Danes imajo majhni otroci tako
raznovrstno hrano, včasih pa so imeli mleko,
vanj so dali drobtine ali zdrob. Pa »kruhuc« so
jim kuhali. V vodi so zavreli kruh, da se je masa
zmehčala, dodali so malo masla, še posolili, povreli
in postregli. Otrokom so na ribežen ali pa kar z
nožem nastrgali tudi sadje, jabolka.
Pavla je skrbela za dom in otroke. Pod streho je
bilo devet ljudi, tudi moževa mama in teta, plača pa
le ena. Rada bi šla v službo, saj bi denar prišel zelo
prav. Vendar so bili časi taki, da so v tovarnah odklanjali tiste, ki so imeli doma kaj zemlje. Sejali so
ječmen, vmes pa korenje za krmo. Redili so prašiče
in dve ali tri govedi kot precej drugih podobnih
družin po vasi. Ves čas je morala trdo delati, najtežje
pa je bilo pozimi prati ob ledeni Sori. Dostikrat je
najprej s kolom razbila led, da je sploh prišla do
vode. Za domačo uporabo so nosili vodo od Pipana,
živina pa se je napajala kar iz Sore.
Šele dosti kasneje je osemnajst let po nekaj
ur delala na pošti kot čistilka. Pri 75 letih je

Foto: Milka Burnik

Pavla Fortuna se je rodila na Srednjem Brdu pr’ Klemen, kjer so na svet najprej
prijokale štiri deklice, čez nekaj let pa še sin.

dobila državno pokojnino, zdaj jo ima po možu.
»Večinoma sem bila doma. Le kdaj smo šli z avtobusom na Brezje ali pa sva šla z možem na izlet
v organizaciji pošte. Enkrat sem bila nekaj dni celo
v Beogradu,« je povedala 90-letnica.
Zdravje ji za silo služi ob pomoči zdravil, še
najbolj pa potarna nad revmo. K maši gre v eno
smer peš, v drugo jo peljejo. Bere z očali ali celo
brez, rada gleda televizijo, pospravlja po stanovanju, skuha zase, naredi flancate, malo počiva …
in dnevi kar minevajo. Še vedno rada gre na njivo
in obdeluje svoj zelenjavni vrtiček.
Z možem sta 63 let delila vse, kar je pač prineslo
življenje, saj sta oba dočakala visoko starost. Po
štirih otrocih ima petnajst vnukov in devetnajst
pravnukov, ki radi obiskujejo mamo Pavlo, da ji
ni preveč dolgčas, čeprav gleda na življenje zelo
pozitivno.
Milka Burnik

Moč rastlin

Nasveti, kako izboljšati jed, odpraviti zdravstvene tegobe ali smrad
Z močjo rastlin si lahko v gospodinjstvu velikokrat pomagamo. Koristne nasvete
pogosto dobim v kakšnem članku, nekaj sem jih že sama preizkusila, drugo so
nasveti prijateljic – spretnih gospodinj.
Če želimo boljši okus paradižnikove solate,
jo pred serviranjem potresemo z zelo na drobno
nasekljano baziliko. Z baziliko lahko potresete
tudi krompir, kadar ga pečete v pečici. Lahko
pa namesto bazilike med pečen krompir dodate
rožmarin. Ta zelo izboljša okus krompirja in
vonj po stanovanju je prijetno nedeljski.
Okusen preliv za zeleno solato lahko pripravite
iz kisle smetane, olivnega olja, jabolčnega kisa,
soli in ščepca drobno nasekljanega koprca. S tem
prelijete zeleno solato. Vsako od teh zelišč pripomore k boljšemu zdravju. Zaradi koprca vas ne bo
zvijalo po trebuhu, zmanjša pa tudi napihnjenost
in odpravlja bolečine v želodcu. Bazilika čisti
črevesje, rožmarin pa pospešuje prebavo.

in žlice cimeta. V tej mešanici namakajte noge,
nato jih posujte s koruzno moko, obujte nogavice
ter postopek večkrat ponovite. Tega recepta sicer
nisem preizkusila, je le ustno izročilo.

Nad glivice z materino dušico

Črni čaj odstrani neprijeten vonj

Glivice na nohtih odpravimo z v žganju
namočeno materino dušico. Četrtlitrski kozarec napolnimo z materino dušico, lahko tudi
s posušeno, zalijemo z domačim žganjem in
pustimo stati več kot en mesec, da se dobro
namoči. Pripravek si vztrajno z vato vtiramo v
nohte in med prste ter se tako znebimo glivic.
Tinkturo lahko po kapljicah dodamo tudi v čaj, kar
pomaga pri odpravljanju prehladnih obolenj, predvsem kašlja. Pri odpravljanju glivic pomaga tudi
mešanica enakih količin vode, kisa, ustne vodice

izkoristite lahko tudi njene liste. Naberite jih
in posušite, zavijte v robec ali drugo tekstilno
krpo, zavežite z rafijo ali okrasnim trakom ter
culice razporedite po hiši in omarah. Vsake
toliko časa jih pomanite in po hiši se bo razširil
prijeten vonj, ki sprošča in odganja molje.

Foto: Jana Rojc

Proti izpadanju las in osteoporozi

Prebrala sem, da neprijeten vonj nog
odpravimo z umivanjem nog v črnem čaju,
ker ta uniči bakterije, ki povzročajo neprijeten
vonj. Nasvet sem uporabila za pranje brisač in
majic, ki tudi po večkratnem pranju še vedno
ohranijo čuden vonj. Če so krive bakterije, ki
jih s črnim čajem uničimo, bo delovalo. Črni
čaj je potrebno kuhati petnajst minut, potem v
njem namakamo noge ali perilo.
Da bo po hiši lepo dišalo, lahko uporabite
sivko, ki vam raste na vrtu. Ne le cvetove sivke,

V jesenskem in spomladanskem času radi
izpadajo lasje. Marsikomu je to v veliko nadlogo,
nekateri pa se bojijo, da bi jih izgubili preveč.
Delno lahko izpadanje zmanjšamo z mešanico
ene žlice medu, soka enega krompirja in dveh
žlic soka aloe vere. Vse skupaj nanesemo na
lasišče, pokrijemo s kapo za kopanje in zavijemo
z brisačo, pustimo dve uri in ponavljamo dvakrat
na teden. Speremo z nežnim šamponom.
Še nasvet za tiste, ki že imate osteoporozo
oziroma ste nagnjeni k temu. V posebno močnih
mešalnikih lahko zmešamo in zmeljemo jajce
skupaj z očiščeno lupino, da ne čutimo niti
drobca. Mnogi nimamo takega mešalnika, zato
si pomagamo z limono. Temeljito očiščeno jajce
damo v kozarec, ga zalijemo s sokom limone,
pustimo stati pol dne in potem pijemo sok, v katerega smo fermentirali kalcij iz jajčne lupine.
Vsem znankam in prijateljicam, ki mi po
elektronski pošti pošiljate razne nasvete, se
prisrčno zahvaljujem in se zanje priporočam
tudi v prihodnje. Pošiljajte jih, da si bomo
znanje delili še naprej.
Jana Rojc
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Kotiček za starše

Ne zavijajmo jih v vato, naj raziskujejo
»Jana, ali si že videla jesen? Pridi, pokažem ti jo, prišla je na naš travnik!« me je vesel
nagovoril sosedov Nejc, ko sem prišla na obisk. Pokazal mi je obarvane liste v sadov
njaku in ves navdušen pripovedoval o prihodu jeseni, o kateri so se pogovarjali v vrtcu.
Veliko novega otroci lahko pridobijo v vrtcu, prav tako jim tudi starši lahko pojasnijo
njim nerazumljive reči, predvsem takrat, ko vsi radovedni sprašujejo to ali ono.

Foto: Andrej Dolenc

Odgovori naj bodo
prilagojeni otrokovi starosti

Najpogostejša vprašanja malčkov so: Kako
sem prišel na svet? Zakaj je določen predmet,
okolica take barve (npr. trava zelena, nebo modro)?
Kam se je skril dedek, skrila babica po smrti? Zakaj
jih ni več? Kako riba in druge živali v vodi dihajo?
Kako sem prišel v tvoj trebuh? Zakaj letalo leti?
Zakaj je na nebu luna? Ne zatrite otroka in mu
ne prepovejte spraševanja. Vprašanj se pogosto
naveličamo, a ne obupajte, vse mine.

Poletje na novem
vrtčevskem igrišču
Med poletnimi počitnicami otroci iz Vrtca Zala
gostijo v svojih igralnicah otroke iz enote Dobrava. Večina otrok se že v začetku julija odpravi
na dopust, tistim, ki nimajo varstva doma, pa
pripravimo počitnice kar v vrtcu. Poletne dopoldneve preživljamo večinoma na prostem: na
sprehodih v naravi, šolskih igriščih, najbolj pa
uživajo na novoopremljenem vrtčevskem igrišču.
Pred kratkim smo namreč dobili nova, bistveno
bolj varna igrala, na katerih otroci več kot uživajo.
Tudi vzgojiteljice smo vesele nove pridobitve, saj
je s tem naše delo olajšano. Tudi ostale enote
našega vrtca bi si takih igral na svojem igrišču
gotovo želele.
Eva Škrlec
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Več sprašujejo deklice in najpogosteje se
pojavljajo taka vprašanja med tretjim in četrtim
letom. Vprašanja so znak razvoja inteligence.
Poskušajte odgovoriti na čim bolj razumljiv
način in čim bolj natančno. Upoštevati moramo,
da vsako starostno obdobje zahteva odgovore, ki
morajo biti primerni razvojni stopnji otroka. Če
odgovora ne veste, se ne izmišljujte in priznajte,
da ne znate odgovoriti, da se boste o zadevi
pozanimali in odgovorili kasneje. Odgovore na
določena vprašanja iščite skupaj in omogočite
otroku, da razvija domišljijo, pridobiva nove
ideje ter kritično razmišlja. Včasih otrok rabi
nekoga ob sebi za pogovor, saj s tem rešuje svoje
težave ter odpravlja morebitni strah.

Narava je naša učiteljica

Za pridobivanje informacij porabite vse mogoče
pripomočke, naravne materiale, opazujte naravo,
otroka naučite, da povpraša kakšnega strokovnjaka,
oglejte si video, pojdite v knjižnico, kjer so knjige
– okna v svet in najboljša potešitev za otroško radovednost. Pomagajte mu pri iskanju tistega, kar ga
zanima, in dovolite, da ga usmerja njegova radovednost. Občasno bo uporabil naravne materiale, kocke,

žico, škatle, vodo … Naj se igra po svoje, vsak
predmet bo uporabljal na sto načinov, medtem ko
mi vemo samo za enega, dva. To mu omogoča zdrav
način razvoja in naj ne pridobiva znanja izključno ob
računalniku in televiziji. Tega do petega leta otroci
ne rabijo, saj je narava naša učiteljica.

Opazujte, kaj otroka posebej zanima

Ne jezite se, če bo pri raziskovanju kaj strgal,
se umazal, se zmočil, padel, se urezal. Vse to spada
k zdravemu razvoju otroka. Otrok ne zavijajmo
v vato, naj se seznanijo z življenjem, v katerem
bodo morali prej ali slej sami nadaljevati pot. Ne
branimo in zagovarjajmo jih na vsakem koraku,
to jim ne koristi, kvečjemu zavira njihov napredek
pri osamosvajanju. Opazujte, kaj otroka posebno
zanima in mu tam malce pomagajte s spodbujanjem in omogočanjem razvoja na tistem področju.
Če ga zanimajo rastline na vrtu, mu omogočite
obdelavo majhnega vrtička, če ga zanima šport,
se z njim igrajte – naj meče in brca žogo, naj pleza
čez skale, pojdite z njim v gore. Če rad poje, ga
pustite prepevati in pojte z njim. Če bi rad igral, mu
kupite najprej igračo inštrument, kasneje v šolskem
obdobju bo že pokazal interes za inštrument ...
Dojenček se z radovednostjo rodi. Od prvega
dne njegovega rojstva komuniciramo z najbolj
radovednim in najbolj učljivim in najbolj
ljubečim bitjem na svetu – s svojim otrokom.
Kaj je prinesel s seboj, kaj smo mu dali, se bo
pokazalo že v predšolskem obdobju. Največ mu
lahko damo, če ga imamo radi, ga spoštujemo,
se z njim pogovarjamo in ustvarjamo mirno,
ljubeče okolje. Vem, to je pa zelo težko.
Jana Rojc

Iz OŠ Poljane

Nekateri so okušali morje,
drugi prvič prestopili šolski prag
Učenci petih razredov so konec avgusta kar
šest dni preživeli na morju. Najprej so si ogledali
Luko Koper, potem so se nastanili na Debelem
rtiču in že prvi dan začeli z učnimi urami in
kopanjem. Glavni cilj letne šole v naravi je
vedno učenje in izpopolnjevanje plavanja, vendar so učenci doživeli še marsikaj: spoznavali
so rastline v parku, izvajali mnogo športnih
aktivnosti, plesali, se peljali na izlet z ladjico v
Piran, si ogledali akvarij, se preizkusili v vožnji
s kajakom in se zabavali.
Letos je v Podružnični šoli Javorje v šolo
prvič vstopilo 11 prvošolcev, v Poljanah pa 32.
V Poljanah so se skupaj s starši zbrali v avli, kjer
so jih najprej pozdravili ravnateljica Metka Debeljak, župan Milan Čadež ter policist Sebastjan
Mirnik. Ravnateljica je poudarila pomen prvega
šolskega dne, ki si ga vsak izmed nas zapomni
za celo življenje. Župan je nekaj besed namenil
staršem prvošolcev ter se jim zahvalil za tako
številčno generacijo. Učenci so se zelo razveselili županovega darila – slovenske zastave,
s tem pa prevzeli dolžnost, da jo bodo skupaj
s starši doma izobesili ob državnih praznikih.

Policist jih je opozoril na varnost v prometu ter
na spoštovanje prometnih predpisov. Obljubil
jim je, da jih bo med letom večkrat obiskal. Po
uvodnem pozdravu je sledila lutkovna igrica
Pod medvedovim dežnikom, ki so jo zaigrale
vzgojiteljice iz Vrtca Agata. Potem so prvošolci
v spremstvu staršev in svojih učiteljic odšli
v učilnice, kjer so poslušali zgodbo o prvem
šolskem dnevu živali in že takoj dobili prvo
nalogo – barvanje živali iz zgodbe. Prejeli so še
rutico za varnost v prometu, urnik ter darilo.
Bernarda Pintar

Lunin festival

Spoznavali so igre, ki so se jih nekoč igrali starši
gasilska tovornjaka in reševalno vozilo, na
različna vprašanja o opremi, delu in varnosti v
prometu pa je odgovarjal tudi policist.
Osrednja tema letošnjega festivala, ki ima
sicer že večletno tradicijo, letos pa je prvič prišel
na deželo, je bila igra – vrnitev v pozabljene
čase. Otroci so lahko spoznavali igre, ki so se
jih nekoč igrali njihovi starši in stari starši, kot
na primer: kdo se boji črnega moža, ali je kaj
trden most, rdeče češnje rada jem, gnilo jajce,
med dvema ognjema in mnogo drugih.
Zbrane sta pozdravila tudi župana občin
Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane Miha Ješe
in Milan Čadež. Pohvalila sta organizatorje, da
so se odločili Luno s prijatelji pripeljati tudi v
zeleno Poljansko dolino med pozitivne ljudi

Noč v vrtcu Sovodenj

Spoznavanje zelišč
in čajanka s starimi starši
Otroci 2. starostnega obdobja so eno noč preživeli v vrtcu
ob spoznavanju zelišč in njihovi uporabi. Naslednji dan so
za stare starše pripravili pravo čajanko.
V Vrtcu Sovodenj
smo z otroki najprej
spoznali pravljico o mali
čarovnici Lenčki, ki je
nabirala razna zelišča,
jih sušila in iz njih pripravljala tinkture, grgrala
in čaje. Čarovnica nas je
naučila, da povsod rastejo rož’ce, ki jih lahko
uporabljamo za zdravje,
lepoto ali kar oboje.
Nato smo z vsemi
čutili spoznavali in opazovali zelišča, ki smo jih pripravile vzgojiteljice. Tipali, vonjali in okušali
smo peteršilj, drobnjak, poprovo meto, pehtran, timijan, origano, baziliko
in posušeno bezgovo cvetje.
Razdelili smo se v dve skupini: Mavrice so pripravile prigrizke iz
listnatega testa, ki so ga potresle z lanenim in sezamovim semenom.
Sončki pa smo zamesili kvašeno testo, ga razvaljali in namazali s čebulo,
popraženo na olju, in potresli z drobnjakom, ki so ga otroci sami narezali.
Zavito testo smo narezali na ozke kolobarje in jih položili na pekače.
Naslednji dan smo za zajtrk pripravili kruh s sirnim namazom, ki smo
mu dodali na drobno narezan peteršilj. Ko so bili trebuščki polni, smo
pripravili pogrinjke in skuhali čaj iz regratovih cvetov, bezgovega cvetja
in mete. Ob 10. uri so se nam pridružili še najmlajši otroci obeh skupin
in stari starši vseh otrok. V prijetnem vzdušju in ob sproščenem klepetu
smo jim postregli z drobnjakovimi potičkami, prigrizki iz listnatega testa
in z zeliščnim čajem, ki smo mu dodali med.
Naši gostje so se kmalu poslovili, vzgojiteljice pa smo bile zadovoljne
z ustvarjalno in bogato doživeto »nočjo v vrtcu« ter druženjem s starimi
starši naših otrok. Želimo si, da bi otrokom in njihovim najbližjim
omogočile še veliko takih in drugačnih prijetnih trenutkov.
Sonja Bevk

in lepo okolje, kjer so vsi pogoji za sproščeno
igro. Milan Čadež pa je še poudaril, da si bo
prizadeval, da Lunin festival prihodnje leto spet
pride na Visoko.
Tina Dolenc

Šahovska simultanka pripadla
FIDE mojstru Srečku Kolarju
V okviru Luninega festivala je potekala tudi šahovska simultanka
med igralci, ki so zastopali barve Poljanske doline, ter šahovskim
trenerjem in pedagogom, FIDE mojstrom Srečkom Kolarjem. Na strani
Poljanske doline je zbralo pogum 12 igralk in igralcev vseh starosti. Med
najmlajšimi sta izstopala Miha Rihtaršič ter Katarina Mazzini, starejše pa
so večinoma zastopali znani obrazi poljanskega šaha na čelu z Jožetom
Čadežem. Šahovska partija je potekala dobri dve uri in končni rezultat
je bil močno v korist mojstra Kolarja, saj je zabeležil 10 zmag in dva
remija. Po pol točke sta mu v razburljivi končnici uspela iztrgati le Janez
Titan in Jože Čadež.
Namen šahovske delavnice in simultanke je bila promocija šaha tudi
v Poljanski dolini, še zlasti med mlajšimi. Z lanskoletnim svetovnim
mladinskim prvenstvom v šahu, ki je potekalo v Mariboru, z mariborsko Šahovsko akademijo Garija Kasparova ter projektom mednarodne
šahovske zveze FIDE »Šah v šole«, šah tudi v Sloveniji sicer počasi, a
vztrajno pridobiva na pomenu. To potrjuje tudi odziv na šahovski delavnici, kjer je več staršev in otrok izrazilo zanimanje za to igro in željo, da bi
šahovski krožki v večji meri zaživeli tudi na naših osnovnih šolah.
Z željo, da bi povečali zanimanje za šah in morda omogočili bolj
organizirano vadbo, bomo septembra v okviru Športnega društva Poljane
ustanovili šahovsko sekcijo. Vabimo vse ljubitelje šaha, ki bi sodelovali
v sekciji, da nam to sporočijo na: sah.sdpoljane@gmail.com.
Matjaž Mazzini

Foto: Matjaž Mazzini

Festival, ki ga je junija z Visokega prepodilo
slabo vreme, je tokrat v sončnem vremenu več
kot očitno uspel. Že v dopoldanskih urah je
bilo polno veselih otrok, ki so tekali od enega
do drugega prizorišča, saj se je dogajalo toliko
različnih stvari, da sami niso vedeli, kaj bi
najprej počeli. Na glavnem odru so si lahko
ogledali razne predstave, nastope in animacije,
v bližini sestavljali hiše iz velikih kock, odšli
na obisk k mačku Muriju v Mačje mesto, iz
indijanske vasi pa so mnogi prišli poslikani in
s perjanico na glavi. Pod krošnjami mogočnih
dreves so lahko poslušali pravljice, ustvarjali
na glasbenih in likovnih delavnicah, jahali
konje in plezali na pravi plezalni steni. Veliko
zanimanja otrok so vzbudili tudi razstavljena

Foto: Andrej Dolenc

V začetku septembra so travnike okrog Tavčarjevega dvorca na Visokem
preplavili razposajeni otroci, ki so se udeležili Luninega festivala na deželi –
praznika otrok.
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Požari

V Studorju gasilo več kot 140 gasilcev
Avgusta je na območju občine Gorenja vas - Poljane zagorelo kar trikrat v
osmih dneh. Naprej na območju med Trebijo in Podgoro, potem v gozdu nad
Studorjem (Jurežev vrh), dan kasneje pa še na Mlaki nad Lušo. Požara v Studorju
in na Mlaki nad Lušo sta se potekala na gozdnih in grmovnatih površinah, v
Pilovcu pa je gorela travniška podrast na površini 1500 m2. Gašenje požara
nad Studorjem je predstavljalo za gasilce najbolj obsežno in tudi najzahtevnejšo
intervencijo v zadnjem času.
Po ugotovitvah kriminalistov je požar
povzročil udar strele, ki se je kasneje razširil na
približno štiri hektarje podrasti v gozdu. »Šlo je za
eno večjih intervencij v občini, saj je požar zajel
gozdno-travnato površino na strmem pobočju. Na
pomoč so bila klicana vsa društva iz Občinskega
gasilskega poveljstva (OGP) Občine Gorenja
vas - Poljane, poleg njih pa so nam na pomoč
priskočili še gasilci iz sosednjih občin, in sicer
PGD Novaki, PGD Cerkno in PGD Dobračeva,«
je po končani intervenciji povedal poveljnik PGD
Hotavlje Blaž Potočnik. Pri gašenju je sodelovalo
več kot 140 gasilcev, vaško stražo je do konca
naslednjega dne izvajalo nekaj več kot 20 gasilcev.
»Na požarišču je bil prisoten tudi poveljnik civilne
zaščite, pomagali so nam domačini, ki so z veliko
vnemo na različne načine pripomogli pri gašenju,
nekateri so bili prisotni tudi na nočni požarni
straži«, je dejal Potočnik in se vsem, tako gasilcem
kot domačinom, zahvalil za pomoč.

Nedostopen in strm teren

Dostop do požarišča je bil zaradi nevarnosti
širjenja požara omejen. Gasilcem so največ
težav pri gašenju povzročali nedostopnost in
strmo pobočje ter zagotavljanje vode za gašenje,
saj so bili nekateri vodohrani v bližini zaradi
sušnega obdobja prazni, tako je bilo potrebno
večino vode pripeljati s Hotavelj. Kot pojasnjuje
Potočnik, sicer tudi vodja intervencije, jim je
bil v veliko pomoč helikopter Slovenske vojske,
ki je iz bližnjega bazena na smučišču Cerkno
prinašal vodo na požarišče. Gašenje je bilo
oteženo tudi zaradi visokih temperatur.
Požar je gasilcem v popoldanskih urah
uspelo omejiti in s tem preprečiti širjenje do
bližnjih vasi. Ko je bil požar v celoti pogašen,
so gasilci ročno prekopali celotno območje ter
tako preprečili, da bi prišlo do ponovnega vžiga
zaradi morebitnega tlenja podrasti.
Požar na srečo ni ogrožal ne ljudi ne vasi,

nastala je le manjša premoženjska škoda. »Pri
gašenju sta se lažje poškodovala dva gasilca, od
katerih se je eden nadihal ogljikovega monoksida, drugi pa si je pri padcu poškodoval koleno.
Oba sta kmalu okrevala,« je povedal poveljnik
PGD Hotavlje in dodal, da se je pred leti v bližini
prav tako zgodila ena največjih intervencij v
občini, to je na planoti Makovice. Tudi takrat je
prišlo do gozdno-travniškega požara.

Manjka jim ustrezne zaščitne opreme

O stroških intervencije je več povedal Roman
Kokalj, poveljnik OGP Občine Gorenja vas - Poljane: »Stroški takih intervencij so precej visoki,
ocenjujemo jih na približno pet tisoč evrov, pri
čemer gre predvsem za poškodovano opremo in
gorivo. Pri tovrstnih intervencijah nam primanj
kuje predvsem osebne zaščitne opreme, saj gasilci
posredujejo v oblekah Bristol, kar pa za tak teren
in vročino ni najbolj primerno. Treba bo razmišljati
tudi o nakupu vozila za gozdne požare, še posebej,
če se bo tak trend požarov nadaljeval.«
V Pilovcu so požar poleg domačega društva
pomagali gasiti tudi člani PGD Gorenja vas in
Sovodenj, požar na Mlaki (zagorela sta dva
kupa hoste v premeru pet metrov na razdalji
150 metrov) pa so gasili gasilci PGD Javorje,
Poljane in Gorenja vas.
Lidija Razložnik

Potres 2013

Ukrotili požar in reševali ukleščene v ruševinah
Območje Gorenje vasi je stresel potres. Ob tem je v dveh hišah izbr uhnil požar,
v eni se je zrušil nadstrešek, ki je zgrmel na avto, v katerem sta bili dve osebi. V
četrti stavbi so bile v ruševinah ujete štiri osebe, ena je bila ujeta pod porušeno
streho … Klicni center je aktiviral pomoč gasilcev PGD Gorenja vas, Dobračeva,
Poljane, Sovodenj in Trata, enoto z reševalnimi psi in enoto radioamaterjev.

Foto: Andrej Dolenc

V akciji je sodelovalo
11 gasilskih cistern, več kot
70 gasilcev in drugih, ki bi
v takem primeru priskočili
na pomoč, pomagali so 19
»ponesrečencem«. Kot je
poved al predsednik PGD
Gorenja vas Gregor Stanonik,
so tokrat k akciji povabili
bolj oddaljena društva, saj
bi ob nesreči ostala društva
iz občine morala pomagati na svojem območju. Na
prizorišče je prišla tudi enota
s tremi reševalnimi psi za
reševanje izpod ruševin iz
Žirov, ki so v stavbi uspešno
našli vse ponesrečence, svoje delo pa so opravili
tudi radioamaterji iz Radiokluba Marmor
Hotavlje. Poveljnik PGD Gorenja vas Jure
Trlep je pojasnil, da so radioamaterji ena izmed
enot v sistemu zaščite in reševanja v primeru
naravnih in drugih nesreč, saj takrat običajno
odpovedo druge komunikacijske povezave in
radioamaterji prevzamejo to vlogo.

To je bila le velika gasilska vaja Potres 2013,
ki jo je organiziral PGD Gorenja vas. Štiri izpraznjene hiše, ki jih bodo porušili zaradi gradnje obvoznice v Gorenji vasi, so bile idealno
prizorišče. Gasilske enote in drugi, ki sodelujejo
pri reševanju v primeru naravnih nesreč, so tako
lahko pokazali javnosti, kako poteka reševanje
in koordinacija med enotami.

16

Kako ukrepati ob potresu

Uprava za zaščito in reševanje svetuje, da imamo
doma pri roki shranjeno svetilko, baterijski radijski
sprejemnik in osebne dokumente. Dobro je, če so
vrednostni predmeti shranjeni v trdnih in negorljivih
kasetah, da so reševalna oprema in orodje za prvo
pomoč dosegljivi ob vsakem času ter da imamo
zalogo hrane. Med potresom svetujejo, da ostanemo
mirni in, če nas potres preseneti v poslopju, da
ostanemo v njem. Zaščito poiščemo pod masivnimi
mizami, klopmi, med podboji vrat, na hodnikih
se potisnemo k notranjim stenam. Izogibamo se
steklenim površinam in zunanjim zidovom, ne
uporabljamo dvigal in stopnišč. Ne smemo prižigati
vžigalic in uporabljati odprtega ognja, na prostem
se oddaljimo od poslopij, električnih daljnovodov
in drugih napeljav. Če smo po potresu ujeti med
ruševinami, ostanimo mirni, varčujmo svojo energijo
in v enakomernih presledkih udarjajmo s kakšnim
predmetom ob zid ali cevovodno napeljavo. Občasno
kličimo na pomoč, da nas reševalci lažje najdejo.

Gasilci so imeli na vaji priložnost uporabiti različno tehnično opremo za reševanje, kot so
hidravlične škarje za rezanje pločevine in razpiralo,
avtodvigalo, termokamero in drugo reševalno opremo. Sogovornika sta bila po koncu vaje zadovoljna
s p rikazanim. Stanonik je ob tem še dodal, da so v
zadnjem času zapuščeno hišo pogosto uporabili za
t. i. vroče treninge in opravili usposabljanje gašenja
notranjih požarov za vseh 30 gasilcev.
Tina Dolenc

PGD Trebija

Na Trebiji obeležili 80 let gasilstva

Foto: Arhiv PGD Trebija

PGD Trebija v letošnjem letu obeležuje 80-letnico obstoja in delovanja. Ob tej
priložnosti so v dvorani gasilskega doma pripravili slavnostno akademijo s podelitvijo
priznanj in odlikovanj najbolj zaslužnim gasilkam in gasilcem. Izšel je tudi zbornik z
naslovom »80 let gasilstva na Trebiji«, ki ga bodo v kratkem prejela vsa gospodinjstva
KS Trebija. V 80 letih obstoja najdemo 122 zapisov o intervencijah (92 pri požarih in
30 pri tehničnih intervencijah), od tega 50 izven območja PGD Trebija.

Zaslužnim podelili zahvale in priznanja

Poleg slavnostne akademije je PGD Trebija pripravil tudi gasilsko parado.
Začetki društva segajo v leto 1932, ko je
učitelj Josip Krapš začel zbirati somišljenike
za ustanovitev prostovoljnega gasilskega
društva. Leto kasneje, 25. januarja 1933, se je na
ustanovnem občnem zboru zbralo 34 članov. Za
prvega predsednika so izvolili Antona Kokalja.
Denarna sredstva za nakup gasilske opreme so
zbirali z dramskimi prireditvami na domačem
odru. Že istega leta so kupili brizgalno, leta
1936 pa zgradili gasilski dom, ki je do tal
pogorel leta 1964. Štiri leta kasneje so zgradili
novega ter skozi leta dokupovali gasilsko
opremo. Leta 1971 so slovesno sprejeli prvi
gasilski avto, leta 2011 pa novo gasilsko vozilo
MAN TGM 13.290 z gasilsko oznako GVC
16/25. Danes PGD Trebija sodi v 1. kategorijo
gasilskih društev v občini ter šteje 260 članov.
Predstavlja pomemben člen v operativnem
delovanju OGP Gorenja vas - Poljane, je sod-

in vseh nas, ki danes delamo v dobrobit in varnost občanov. V zgodovini je gasilsko društvo
Trebija igralo ključno vlogo pri združevanju
ljudi tako
na lokalnem področju kot tudi širše. Upam
in vem, da bo ta tradicija še naprej spremljala
ljudi, ki nas bodo potrebovali, in tiste, ki nam
bodo pomagali,« je v svojem nagovoru poudaril
predsednik PGD Trebija Žan Vučko.

obno opremljeno, z usposobljenimi gasilci,
pripravljenimi za pomoč v najtežjih situacijah.
Podrobna zgodovina in pomembnejši mejniki
društva so popisani v zborniku.

Plod nesebičnega
in prostovoljnega dela vseh

Na slavnostni akademiji so se poleg gasilk
in gasilcev iz občinskega poveljstva zbrali tudi
podpredsednik GZS in predsednik GZ Gorenjske Jože Derlink, podpredsednik GZ Škofja
Loka Ciril Alič, poveljnik GZ Škofja Loka
Janez Gaser, podžupan Tomaž Pintar, občinski
poveljnik Občine Gorenja vas - Poljane Roman
Kokalj, občinski poveljnik Občine Žiri Tonči
Beovič ter podpoveljnik Občine Škofja Loka
Tone Arhar. »80-obletnica je plod nesebičnega
in prostovoljnega dela vseh, ki so v preteklosti,

Zahvale za sodelovanje je PGD Trebija
podelil vsem gasilskih društvom v občini
Gorenja vas - Poljane, OGP občine Gorenja
vas - Poljane, Tini Benedičič, Jelki Bogataj in
Antonu Bogataju. Jure Burnik, Blaž Kosmač,
Matjaž Naglič, Niko Naglič, Simon Rihtaršič,
Pia Terzić, David Urh, Jani Urh in Žan Vučko
so prejeli priznanj PGD Trebija. Za uspešno
delo v operativi so gasilsko sekirico prejeli
Bojan Bogataj, Borut Demšar, Aleš Kosmač,
Matjaž Kumer, Jure Meglič, Peter Šturm, Miha
Trček, kipec gasilca pa je prav tako za uspešno
delo v operativi prejel Vanč Jereb. GZ Škofja
Loka je podelila priznanja gasilske zveze III.
stopnje Primožu Erženu, Ireni Gladek, Andreju
Jerebu, Joštu Koklju, Tomažu Muru in Hermanu
Oblaku. Marija Primožič je prejela priznanje
gasilske zveze II. stopnje. Gasilsko odlikovanje
III. stopnje sta iz rok podpredsednika GZS
Jožeta Derlinka prejela Jana Jereb in Roman
Kokalj, gasilsko odlikovanje I. stopnje pa
Minka Pivk. Gasilsko plamenico III. stopnje je
prejel Jože Knific. PGD Trebija je ob 80-letnici
delovanja prejel gasilsko priznanje GZ Škofja
Loka in gasilsko odlikovanje I. stopnje, ki jo
podeljuje GZS. Za prijeten glasbeni vložek je
poskrbel Tone Štibelj s svojo harmoniko.
Po končani slavnostni akademiji je sledila
pogostitev in druženje na športnem igrišču,
teden dni kasneje pa še velika gasilska parada,
na kateri je sodelovalo 250 gasilcev iz 17
društev, ter veselica z ansamblom Dori.
Lidija Razložnik

Mesec požarne varnosti

Gasilnik – nepogrešljiv pri gašenju začetnih požarov
Gasilni aparati se uporabljajo za gašenje
začetnih požarov. Delijo se na mobilnost,
količino in vrsto gasilnega sredstva ter na način
delovanja. Polnjeni so lahko s prahom, peno,
vodo ter CO2. V okviru meseca požarne varnosti
bodo po vseh gasilskih domovih naše občine
potekale različne aktivnosti. Kaj vse, si oglejte v
spodnji tabeli. Več informacij pa lahko dobite pri
predstavnikih posameznih PGD po občini.

Kaj storiti, če izbruhne požar

Ostanite mirni! Če je do požara že prišlo in
niste v nevarnosti, požar poskušajte omejiti in

pogasiti sami s priročnimi gasilnimi sredstvi ali
z ustreznim gasilnikom. Če požara ne morete
pogasiti, poskrbite za varen umik ljudi in živali
ter pokličite 112. Ob klicu na 112 povejte: kdo
kliče, kaj se je zgodilo, kje in kdaj, koliko je
ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so
okoliščine na kraju nesreče in kakšna pomoč
je potrebna. Dobro je tudi vedeti, da številko
112 lahko pokličete, če potrebujete pomoč
gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge
reševalne službe ali policijo. Številko 112 lahko
brezplačno kličete s stacionarnega in mobilnega telefona (tudi, če je račun prazen) v vseh

državah EU. Nikakor pa na telefonsko številko za klic
v sili 112 ne kličite
po nepotrebnem,
saj boste s tem dodatno obremenili
telefonska omrežja
in operaterje. Ob
močnejšem potresu bodo telefonski sistemi lahko
preobremenjeni
in morda ne bodo V nekaterih gasilskih domovih bo možno gasilnike
delovali.
Lidija Razložnik tudi kupiti.
Foto: Jure Trlep

Bliža se mesec oktober, mesec požarne varnosti, katerega rdeča nit je Gasilnik.
GZS je v ta namen izdala zgibanki »Gasilnik v osebno vozilo« in »Gašenje
začetnih požarov v gospodinjstvo« ter plakat »Gasilnik«.
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Romanje

Izločanje in uničenje gradbenih načrtov

Od doma peš na Triglav
– v košarkarskih dresih

Na veliki šmaren se nas je 24 odpravilo peš od doma na
vrh Triglava.
Zbrali smo se košarkarji Jurčič Teama ter naši prijatelji in družine.
Krenili smo s Trebije. Pot nas je peljala preko Podgore, Hotavelj, skozi
Kopačnico in potem smo se po gozdni stezi dvignili do Laz. Na kmetiji
Pod Bregom smo se srečali s starim znancem našega vodiča Janeza
Oblaka, dobrodušnim gospodarjem kmetije, ki je takoj pustil vse svoje
delo, da nam je pomagal najti
pot.
Prvič smo postali na kmečkem
turizmu Pr’ Vrhovcu, kjer nas je
čakal bograč. Potem nas je pot vodila skozi neskončno dolgo Davčo
do Petrovega Brda, ki mu je sledil
vzpon na vrh Bače. Med hojo smo
si lahko ogledali naravo, ki se trudi
pogoltniti spomine na najtemnejši
čas naše zgodovine, ostanke front iz
svetovnih vojn, ruševine bunkerjev
ter trdnjav. Spustili smo se po
smučišču Kobla, skozi Bohinjsko
Bistrico, vse do Srednje vasi, kjer
je bil cilj prvega dne in kjer smo
prebivakirali prvo noč.
Naslednjega dne smo se ob
zori odpravili na še težjo etapo
kot prvi dan. Šli smo do Uskovnice, kjer smo uživali v pastirskem zajtrku
na kmetiji Pr’ Jerom. Po obroku smo se dvignili mimo Tošča do Vodni
kovega doma na Velem Polju. V popoldanskih urah smo prek Konjskega
sedla prispeli do koče Planika. Tam smo se oblekli v košarkarske drese
in jo preko Malega Triglava s silnim športnim ponosom mahnili na sam
vrh Triglava, kjer smo se z vsem mogočim narodnim ponosom ovili v
slovensko zastavo. Seveda brez košarkarske žoge ni šlo.
Po vrnitvi v kočo Planika smo zaradi prostorske stiske zaspali kar
pod mizami.
Ko smo zadnji dan dočakali svit, nas je pot vodila mimo koče Dolič, čez
Hribarice, skozi prečudovito dolino Triglavskih jezer, kjer smo si končno lahko
namočili noge v kristalno čisti vodi.
Zadnji dan našega romanja nas je pot peljala mimo Črnega jezera,
preko Komarče do slapa Savica, kjer smo nazdravili uspešno prehojeni
poti ter zdravemu in srečnemu povratku, hkrati pa smo si dejali, da se
spet dobimo ob naslednjem velikem šmarnu.
Ob tem omenimo pogum sedmih žensk (Leje, Valerije, Mateje, Simone,
Božene, Damjane in Mete), ki so vso pot kljubovale hudemu tempu moških.
Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki so nas srečevali na poti, nam dajali vodo,
nas hrabrili, in vsem gospodarjem kmetij, ki so nas spustili pod svoje strehe
ter nas nahranili. S trmo in dobro voljo se vse da, če se le hoče.
Aleš Oblak
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Upravna enota Škofja Loka bo začela z izločanjem arhivskega in dokumentarnega gradiva s področja gradbenih zadev, ki mu je potekel rok
hrambe. Izločeni bodo vsi gradbeni načrti individualnih gradenj fizičnih
oseb od leta 1990 do vključno 2002. Zato pozivajo vse zainteresirane
lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbene načrte, da do 20. septembra 2013
pošljejo vlogo s podatki o objektu (št. gradbenega dovoljenja, podatki
o investitorju, vrsta objekta, parcelna številka in katastrska občina) na
naslov Upravna enota Škofja Loka, Poljanska c. 2, 4220 Škofja Loka, ali
na elektronski naslov ue.skofjaloka@gov.si oziroma jo vložijo osebno v
sprejemni pisarni upravne enote ali na krajevnem uradu. Gradbene načrte
bodo lastniki, ki bodo podali zahteve za vračilo, lahko prevzeli v prostorih
arhiva upravne enote na območju bivše vojašnice v Škofji Loki, in sicer:
3., 10., 17. in 24. oktobra od 9. do 14. ure oziroma 9. in 16. oktobra od
14. do 17. ure. Po preteku roka za izdajo gradiva bodo gradbeni načrti
izločeni in uničeni, so še sporočili iz upravne enote.
T. D.

Termokamera

Tudi poljanski gasilci
dobili toplotno kamero
Poljanski gasilci so to poletje bogatejši za novo, danes
nujno potrebno pridobitev za reševanje ljudi in premoženja.
To je toplotna kamera, s pomočjo katere se lahko gibljejo v
temnih in zadimljenih prostorih.
Osnovni namen termokamere je pomoč pri iskanju oseb
(ponesrečencev). Je ena izmed najboljših gasilskih kamer trenutno na
trgu, saj je prilagojena za delo gasilca, ki uporablja rokavice, odporna je
na prah, udarce, toploto, vodo in temperaturo, enostavna za rokovanje
in omogoča neprekinjeno uporabo.
Toplotna kamera se uporablja na več načinov, najpogosteje pa za
orientacijo v prostoru. To omogoča varnejše in hitrejše reševanje v temi,
megli in dimu, tako v zaprtih prostorih kot v naravi, ko so za ponesrečence
važne sekunde, za reševalce pa seveda varnost. S toplotno kamero gasilec
lahko vidi skoraj tako dobro kot pri dnevni svetlobi. Tako lažje oceni
svojo varnost, sprejema odločitve o načinu vstopa v objekt in gasilskega
napada na ogenj ter se izogne povratnemu ognju, kar mu lahko reši
življenje. Po požaru se s toplotno kamero poiščejo morebitna žarišča,
ki bi kasneje lahko privedla do novega požara, kar so nedavno izvedli
pri gozdnem požaru nad Leskovico in uvedli požarno stražo. Uporablja
se jo lahko tudi preventivno pri pregledu (predvsem starejših) objektov,
kjer se požar lahko pojavi zaradi pregrevanja na neustrezni električni
napeljavi. Na prostem, v naravi ali ruševinah pa je kamera nepogrešljiva
pri iskanju ponesrečencev.
Tadeja Šubic

Oratorij Poljane 2013

Teden preživeli ob poučni zgodbi,
katehezah in delavnicah
Med lepše trenutke letošnjega poletja lahko zagotovo štejemo tiste, ki smo jih
preživeli na letošnjem 11. poljanskem oratoriju.

o letošnjem delu, nato o prihodnji vlogi. Prav
vsak verjetno pomisli, da je morda čas, ko bo
moral zaključiti z oratorijem, namesto tega pa
raje dobiti počitniško delo. Pa vendar na koncu
ugotovimo, da denar, ki bi ga lahko zaslužili v
tem času, nikakor ne odtehta vsega tega.
Za lažje obujanje poletnih spominov smo
med oratorijem tudi pridno fotografirali, slike
pa so na voljo na spletnem naslovu: http://tiny.
cc/oratorij.

Foto: Tadej Drlink

PSO

Obiskovalo ga je nekaj manj kot 90 otrok in 26
animatorjev. Ves teden smo preživeli ob poučni
zgodbi iz Narnije, katehezah, delavnicah ter veliki
igri, ob prostem času pa smo se zbirali pred odrom,
kjer smo spremljali najrazličnejše animacije.
Odpravili smo se tudi na izlet v bližnjo okolico
in imeli vodne igre. Teden oratorija je hitro minil,

pripravljavci pa smo bili veseli vsakega nasmeha
in zadovoljstva otrok. V oratorijskem tednu smo
tako postali velika družina mladih, v kateri smo
poskrbeli za prijetno počutje in sprejetost vseh
udeležencev, s tem pa dosegli naš cilj.
Vsako leto po koncu oratorija pa za nas
pripravljavce pride čas za razmislek. Najprej

Dežurna zobozdravstvena
služba tudi ob sobotah
Od septembra dalje je tudi ob sobotah med 8. in 13.
uro v prostorih Zobne poliklinike Kranj organizirana dežurna
zobozdravstvena služba, ki je namenjena občanom vseh
gorenjskih občin. Do zdaj je bila dežurna zobozdravstvena
služba priznana le ob nedeljah in praznikih od 8. do 13. ure,
kar sicer ostaja tudi v prihodnje.
T. D.

Vaše prispevke za oktobrsko številko Podblegaških
novic pričakujemo do 4. oktobra po elektronski
pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov:
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate
tudi informacije o prireditvah, ki jih organizirate.
Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem datumu, ne bo
mogoče objaviti!

Brezplačni podjetniški krožki za osnovnošolce
V jeseni se otroci skupaj s svojimi starši odločajo, katero interesno dejavnost bodo
obiskovali v novem šolskem letu. Vabimo starše, da otrokom ponudijo, da preko igre
pokukajo v svet podjetništva na brezplačnih podjetniških krožkih, ki za učence 7., 8. in 9.
razredov že vrsto let potekajo tudi na eni izmed šol v občini Gorenja vas - Poljane.
Delo v podjetniškem krožku poteka v skupini, učenci pa se ob igri seznanijo z
osnovnimi pojmi podjetništva, izberejo svojo podjetniško idejo in jo preverijo v mini
poslovnem načrtu ter jo na koncu predstavijo svojim sovrstnikom iz drugih šol.
Seveda ne sme manjkati tudi zaključno druženje. Prijave in dodatne informacije
dobite na Razvojni agenciji Sora, in sicer na telefonski številki 04/50-60-223 ali na
www.ra-sora.si.
Julija Primožič

Nova možnost za senzorično oceno izdelkov
Razvojna agencija Sora obvešča, da bo zaradi izrednega interesa proizvajalcev in
sezone konzerviranja sadja in zelenjave (vlaganje, vkuhavanje, sušenje, žganjekuha …)
ponovila senzorično ocenjevanje
za alkoholne pijače ter sadne in
zelenjavne izdelke na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani. Ocenjevanje
bo potekalo 30. septembra 2013,
izdelke pa lahko zainteresirani
oddajo do tega datuma do 10.
ure na Razvojni agenciji Sora,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka (na
Upravni enoti).
Priznanje s senzoričnih ocenjevanj, kjer se preverjajo vonj, okus,
barva, videz, tekstura itn, je eden
izmed pogojev za vključitev v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov in s tem
tudi za prodajo v domačih kotičkih KGZ Škofja Loka. Za dodatne informacije pokličite na
številko 04/50-60-225 ali pišite na e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.s
K. M.
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TD Slajka Hotavlje

Kulturni center slikarjev Šubic

Prireditvi Večer slovenskih podoknic in Semanji dan v organizaciji TD
Slajka Hotavlje na Hotavlje vsako leto privabita številne obiskovalce od
blizu in daleč. Sobotni večer je že tradicionalno v znamenju veseloigre
v poljanskem jeziku ter nastopa domačih glasbenikov. Letošnjo igro
»Popoldne na vasi« je spisala in zrežirala Gabrijela Tavčar iz Suše. Za
glasbeno vzdušje in ples so poskrbeli Štedientje, Hotaveljski kvintet in
ansambel Petra Finka.
Na Šinkucovem travniku so lahko obiskovalci spremljali zgodbo
šestih domačinov, ki so vsak po svoje preživljali popoldan. Tako so se
predstavili kolesar, krajanka, ki se je vrnila z Blegoša, kjer je nabirala
maline, druga krajanka se je vrnila s sprehoda, mimo je šla tudi mlada
mamica z vozičkom, na drugi strani pa so se igrali otroci, ki jih je na
koncu Matic peljal k Topličarju na kopanje. Avtorica je skozi igro prikazala, kako sta se način življenja in preživljanje prostega časa spremenila
tudi na vasi. Danes imajo ljudje na vasi več časa, kot so ga imeli nekoč.
Prav tako je bolj »svobodno tudi razmišljanje« o tem, kako preživeti svoj
prosti čas. S tem, če ljudje počnejo, kar jim srce poželi, npr. se ukvarjajo
s športom, peljejo otroka v vozičku na sprehod, ni nič narobe. »Navdih
za igro sem črpala iz vsakdanjega življenja,« je povedala Tavčarjeva, ki
je sicer tudi vodja dramske skupine DPŽ Blegoš. Igra je že leta vrhunec
večera in jo obiskovalci vsako leto nestrpno pričakujejo, zaradi nje se
med drugim tudi vsako leto radi vračajo na Hotavlje.
Dan kasneje se je Semanji dan začel s sveto mašo v cerkvi sv. Lovrenca
na Hotavljah, nato je sledil sprevod do KGZ Hotavlje. Na Hotavljah
so letos lično uredili novo vaško središče, ki so ga na ta dan otvorili in
blagoslovili. Ob tem gre zahvala KS Gorenja vas, občini, KGZ Škofja
Loka, vsem društvom na Hotavljah, vaškemu odboru Hotavlje ter vsem,
ki so kakor koli pomagali pri uresničitvi projekta ter s tem dvodnevni
hotaveljski praznik naredili še bolj poseben. Druženje se je nadaljevalo
ob vaškem sejmu, nastopu domačih glasbenikov, pozno popoldne pa z
veselico z ansamblom Roka Žlindre.

Galerija v Kulturnem centru slikarjev Šubic je ponovno
zaživela – stene so napolnili iz starega železa narejeni
hrošči, galerijo pa številni obiskovalci (vseh je bilo okrog
70), ki so se udeležili odprtja kiparske razstave Mateja
Plestenjaka z naslovom »Lepo zarjavelo 2«.

Tudi življenje na vasi se spreminja Stene polne železnih hroščev

Lidija Razložnik

Škofjeloški kipar Matej
Plestenjak svoje kipe izdeluje
iz raznovrstnih kosov starega
zarjavelega železa, ki jih najde
vsepovsod. »Ljudje dostikrat
niti ne vedo, kaj mečejo stran«,
pravi z mislijo na številne kose
starega orodja, ki ga je vgradil
v svoje kipe. Obiskovalci so
z navdušenjem odkrivali stare lopate, žage, motike, različna okovja,
»krvače«, spremenjene v oklepe in okončine stenic in ostalih hroščev.
Redki so na enem od hroščev prepoznali tudi nosilni trak za naboje pri
mitraljezu.
»Lepo zarjavela« pa je bila tudi glasbena spremljava dogodka. »Didgeimprosax duet«, kakor sta se v šali poimenovala, sta sestavila kar Matej sam
skupaj z gostiteljem Borisom Oblakom. Stari zarjaveli cevi sta spremenila v
lepo zveneča didgeridooja (Matej je svojemu dodal ustnik saksofona), ki sta
z nenavadnim zvokom pritegnila toliko pozornosti, da ju je eden od obiskovalcev celo povabil, da bi na isti način zaigrala tudi na njegovi razstavi.
Matejev načrt je narediti 100 takih nenavadnih živali, med katerimi
pa ne bo pajkov. Ti so po Matejevem mnenju na fasadah zelo pogosti, že
prav klišejski, sam pa je obiskovalcem razstav hotel ponuditi predvsem
nekaj novega in nenavadnega.
Razstava je na ogled do 22. septembra.
Boris Oblak

6. Kulturno popoldne na vasi

V Podobenu je bilo spet veselo
V Podobenu pod Povličevim kozolcem je bilo spet veselo. Organizatorji
srečanja Skupina bariton frajton in vaščani smo bili veseli, da je lepa avgust
ovska nedelja privabila poln kozolec vaščanov naše in sosednjih vasi.
V uvodu je nekaj vzpodbudnih besed povedala Štefka Križnar, ki je že
vsa leta naša tajnica. Nato pa so se nam prvič predstavili harmonikarja Tadej
iz Delnic in Jože iz Kopačnice, glasbeno-pevska skupina Planinca iz Poljan,
Ivan Dolenec – Martenka s prijatelji, Trio Mežnarjevi godci iz Jarčjega Brda,
ki so sploh bili nekaj posebnega, saj je skupina sestavljena kar iz treh generacij:
oče Janez, sin Janez in vnuk Luka. Presenetil nas je duo Aljaž in Jernej iz
Loma, prvič pa so bili v vasi tudi Poljanski orgličarji. Pridružili so se nam tudi
naši stari znanci, pesnika Primož in Francl – njegovi pesmi je
prebrala Martina, Jernej na klaviaturi, Skupina bariton-frajton,
harmonikarji Žan in Taša ter njun očka Tomaž s prijatelji. Povsem na koncu pa sta Tilen in oče Nejo zaigrala na harmoniko
in S-klarinet pokojnega očeta Primaževega Staneta iz Jazbin.
Prav vsi nastopajoči so se potrudili in bili nagrajeni z močnim
aplavzom, nekateri pa so potočili tudi nekaj solza ob spominih
na stare skladbe.
Posebno presenečenje je bil obisk prikupne in uspešne
mlade športnice Eme Klinec iz Poljan, ki je nakaj dni prej
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šokirala športno javnost z zmago na svoji prvi tekmi svetovnega pokala
v smučarskih skokih v Franciji. V razgovoru s športni delavcem Ivanom
Križnarjem je razkrila kar nekaj skrivnosti svojega uspeha.
Za vse nastopajoče in obiskovalce je Kovšakov Lojze iz Kladja skuhal
okusen bograč, kmetija Petelin z Brd je pripravila aperitiv, sir in sladke
piškote, natakarice iz Brunarice pa so poskrbele, da nismo bili žejni.
Letos smo prireditveni kozolec – našo kulturno dvorano – podaljšali za
en štant oziroma okno, pa je kljub temu še nekaj obiskovalcev ostalo
zunaj. Verjamemo, da bo tudi prihodnje leto družabno, saj bomo skušali
pripeljati še kakšno legendo iz naših logov.
Jože Dolenec

Največji plesni in glasbeni festival Evrope

Na 50. Europeadi v Nemčiji tudi Poljanci
Organizacijo jubilejne 50. Europeade je tokrat prevzelo mesto Gotha, ki leži v osrčju
nemške zvezne dežele Turingija, od koder prihajajo tudi Martin Luther, Johann
W. Goethe in Friedrich Schiller. Tja so se odpravile tri zasedbe s Škofjeloškega:
veterani Tamburaške skupine Bisernica iz Reteč, Folklorna skupina Škofja Loka
in Društvo Rovtarji, ki sta v svojih vrstah gostila kar 13 Poljancev.
Tanja Oblak z Gorenjih Brd se festivala udeležuje
z Rovtarji: »Europeada traja noč in dan, tako da
človek sploh ne more videti vsega, kar se dogaja.
Lani smo navezali stike s skupino iz Grenlandije, ki je
letos bivala na isti lokaciji kot mi. Ko sem poslušala
komentarje gledalcev ob nastopu folkloristov, je
šlo nekako takole: ‘Kdo pa so tile? A …, Slovenci?’
Nekaterim je bilo to znano, drugim ne – ko pa je
spremljevalna skupina, v kateri nastopa tudi Anja
Koračin, zaigrala Golico, je bilo vsem takoj jasno …
‘Aaaa, Trompeten Echo’.«
Polona Bogataj z Malenskega Vrha, članica
Folklorne skupine Škofja Loka: »Tisti, ki so prvič
na takem festivalu, se čudijo, koliko ljudi je zbranih
skupaj: različne kulture, plesi, noše, ljudje različnih
starosti, od otrok pa do starejših ... Mislim, da je to
zanje dobra spodbuda in izziv za nadaljnje delo.
Ogledali smo si tudi nekatere nastope drugih skupin,
med njimi tudi slovensko pevsko skupino Ribnčanke.

Europeada je več kot le vsakoletno srečanje
plesnih in glasbenih skupin evropskih regij. O
veličastnosti letošnje prireditve govorijo številke:
v programu je sodelovalo 4300 posameznikov iz
83 regij, ki so sestavni del 26 držav. Prireditev si je
v petih dneh ogledalo več kot 100 tisoč obiskovalcev. Na uradni strani Europeade je v podnaslovu
zapisano: »Kar so olimpijske igre za športnike,
je Europeada za plesne, pevske in instrumentalne
skupine«. Zato ni presenetljivo, da so se slogana
nalezle tudi tri skupine s Škofjeloškega.
Ves čas trajanja festivala je v mestu poleg
nastopov udeležencev Europeade potekalo več
spremljajočih prireditev. V četrtek so poslušali
koncert filharmoničnega orkestra iz Gothe in
otvoritveni govor najvišjih predstavnikov organizacijskega komiteja ter si ogledali nastop
domače akrobatske skupine 62 m nad tlemi, ki

Prva Europeada je bila leta 1964 v belgijskem mestu
Antwerpen. Temelj je deliti kulturno dediščino z
ostalimi regijami in jo ohraniti za prihodnje generacije
pod geslom »Združena Evropa v kulturni raznolikosti«.

je mnogim jemal dih. Zvečer se je Folklorna
skupina Škofja Loka predstavila na otvoritveni
slovesnosti predstavila z z gorenjskimi plesi.
Naslednji dan je imela nastop Tamburaška
skupina Bisernica. Osrednja točka festivala je
bila sobotna parada, na kateri se je predstavilo
več kot 200 skupin v pisanih nošah. V štiri
kilometre dolgi poti se je reka nastopajočih v
povorki pomikala skozi mesto, plesala, igrala na
instrumente ali prepevala v svojem maternem
jeziku ob bučni podpori številnih gledalcev.
Tisti, ki jih parada ni preveč utrudila, so spremljali tudi večerni in nočni program v mestnem
jedru. Zadnji dan bivanja v mestu so si nekateri
popestrili s sprehodom po živalskem vrtu, nato
pa v mestu spodbujali Folklorno skupino Škofja
Loka, ki jo je čakal še zadnji nastop pred odhodom na 800 km dolgo pot domov. Prihodnje leto
bo festival v poljskem mestu Kielce.
Tanja Oblak, Polona Bogataj, Damjana Peternelj

Dan oglarjev 2013

Gostili so kolege iz vse Slovenije
Letošnji že 42. Dan oglarjev na Starem vrhu je odlično uspel,
saj se ga je udeležilo veliko obiskovalcev. Še posebej slovesno
je bilo, ker so se oglarskega praznika na Starem vrhu udeležili
člani Kluba oglarjev iz vse Slovenije in krajani Javorij, ki so
pobrateni z Javorjami tukaj pod Starim vrhom.
Prehodni kipec oglarja je tako letos predan v enoletno hrambo oglarjem s Starega vrha. Prinesli so ga oglarji iz Dolenjskih Toplic in Podturna, kjer je bilo srečanje lani. Naj omenimo, da so bili številni oglarji
in obiskovalci iz drugih krajev Slovenije navdušeni nad lepoto Starega
vrha pa tudi nad prijetnim vzdušjem na prireditvi.
Člani TD Stari vrh
so tudi letos pripravili
bogat kulturno-etnografski program,
v katerem so nastopili Javorski pevci,
Poljanski orgličarji
in Folklorna skupina
Javorje. Prikazali so
spravilo lesa, postavljanje kope in uporabo
oglja v kovaštvu. Zanimiva je bila razstava
starih motornih žag,
starih traktorjev in
cepilcev za drva.
Kopo so slavnost
no prižgali Jože Prah, predsednik Kluba oglarjev Slovenije, Jošt Jakša z
Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Jef Albrechts, ki že 24 let v tem
času pripelje na Stari vrh goste iz Belgije.
V tem času letuje na turističnih kmetijah pod Starim vrhom precej
gostov. Med njimi so tudi družina Bonne iz Belgije, Valenčičevi iz Trsta
in družina Kastelic iz Ljubljane, ki so izjemno zvesti gostje, saj prihajajo
na Stari vrh že 35 let, in to vedno v času oglarskega praznika.

Kam septembra in oktobra?

• 21. do 28. september: Dnevi turizma na Loškem. Organizira
Turizem Škofja Loka.
• 21. september od 10. do 17. ure: Moj eko vrt - izobraževanje:
Seznanitev z osnovami permakulture na turistični kmetiji Ljubica v
Vinharjah. Organizira LAS loškega pogorja.
• 21. september ob 20. uri: Projekcija fotografij Janeza Medveščka na
domačiji pr' Bukovcu na Žirovskem Vrhu. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 25. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 28. september ob 15. uri: Sveta maša in kosilo za starejše s krajšim
kulturnim programom v dvorani Lučine. Organizira KORK Gorenja vas.
• 3. oktober: Pohod na Kolovrat. Lahka pot, skupni čas hoje 3 ure.
Dodatne informacije in prijave pri Valentinu Bogataju (040/377-356) ali na
www.pdgorenjavas.com. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 3. oktober od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD Gorenja vas). Organizira KORK.
• 5. oktober od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 5. oktober: Zabava s skupino Karma in DJ Perotom v domu
Občine Gorenja vas - Poljane. Organizira PGD Gorenja vas.
• 6. oktober: Pohod na Trupejevo poldne (1932 m). Lahka pot, sku
pni čas hoje 6 ur. Dodatne informacije in prijave pri Cenetu Črešnovarju
(031/768-898) ali na www.pdgorenjavas.com. Organizira PD Gorenja vas.
• 13. oktober ob 11. uri: Sveta maša in kosilo za starejše s krajšim
kulturnim programom v župnijskem uradu Stara Oselica. Organizira
KORK Gorenja vas.
• 13. oktober ob 18. uri: Dobrodelni koncert Od klasike do popa v
avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Nastopajo Neisha, Fanika Križaj,
Marjan Peternelj, Libertas in Hana Kavčič. Cena vstopnic v predprodaji
5 evrov, na dan koncerta 7,5 evrov. Organizirata OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas in TD Gorenja vas.
• 19. oktober ob 20. uri: Koncert z ansamblom Petra Finka v telovadnici OŠ Poljane. Organizira PGD Poljane.
• 19. oktober ob 19.30: Koncert skupine Štedientje z gosti ob 10letnici delovanja in izdaji 2. zgoščenke v dvorani Občine Gorenja vas
- Poljane. Organizirajo Štedientje.

Janez Dolenc
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Ema Klinec

»Ko se vse poklopi, sledi medalja«
Ema je bila letos izjemno dobra že na
svetovnem mladinskem prvenstvu v češkem Liberecu, ko je posamično zasedla deveto, ekipno
pa prvo mesto. Članica SK Alpina (kot sestra
Barbara in brat Gašper) in od spomladi tudi
članica A-reprezentance smučarskih skakalcev
je komaj čakala, da dopolni 15 let in nastopi
na tekmah svoje kategorije. Svoj prvi nastop
avgusta na tekmi poletne velike nagrade v
Courchevelu v Franciji na 90-metrski skakalnici
v elitni skupini je že okronala z zmago.
»Vse se je poklopilo,« je rekla in dodala,
da so s tem bili dani vsi pogoji za tako uspešen
skok. »Kar nekaj časa nisem dojela, kakšen

uspeh sem dosegla,« je pripomnila. Njenega
skoka so bili posebno veseli dolgoletni klubski
trener Jernej Kumer, ki mu izjemno zaupa, ter
trener slovenske reprezentance Jože Berčič.
Ob tako velikem dosežku ji je čestital tudi
predsednik Smučarske zveze Slovenije Primož
Ulaga. Seveda pa so se uspeha veselili tudi njeni
oboževalci, ponosni, da imajo tako junakinjo, in
jo pričakali na Visokem pri Poljanah.
Za prvenstvo je trenirala kot običajno,
skupaj z moško ekipo. Posebej se je posvetila izboljšanju tehnike skokov, kar je gotovo
prispevalo k odličnemu rezultatu na tej in tudi
na sledečih tekmah, saj je na zmagovalni oder

Rokometno društvo Loka 2012

Mlada rokometaša najbolj ponosna
na bron z državnega prvenstva

Rokometno društvo Loka 2012, katerega člana sta tudi občana Matic Reberšek in
Aleksandar Mirčevski, je bilo ustanovljeno januarja 2012, da nadaljuje izjemno
uspešno, več kot 50-letno tradicijo rokometa v Škofji Loki. Letos se lahko po
hvalijo z osvojenim tretjim mestom na državnem prvenstvu tako v mlajši (letnik
2000) kot starejši (letnik 1998) selekciji.

Foto: D. M.

Rokometno društvo LOKA 2012 vabi v sezoni
2013/2014 k vpisu nove člane. Več informacij
je na voljo na spletni strani kluba ali e-pošti:
rokomet.loka@gmail.com.

Aleksandar Mirčevski in Matic Reberšek (z leve
proti desni) z medaljama z državnega prvenstva
K dobri uvrstitvi sta nedvomno prispevala
tudi mlada in nadobudna rokometaša iz Gorenje
vasi. »Za igranje rokometa me je navdušil oče
Dejan, ki je v Škofji Loki aktivno igral rokomet
13 let. Zdaj treniram tretje leto,« je povedal
Aleksandar Mirčevski, ki je za rokomet navdušil
tudi prijatelja Matica Reberška. »Rokomet treniram dve leti. Za igranje rokometa me je vedno
spodbujala tudi teta Tončka, ki je že od mladih
let vključena v rokometne vrste.«
Treningi potekajo petkrat tedensko po uro
in pol pod budnim očesom trenerja Janija
Klemenčiča, ki je sicer tudi selektor kadetske
reprezentance Slovenije, in Dejana Mirčevskega.
Ob koncih tedna sledijo tekme. Letošnja sezona je bila naporna tako za mlajšo kot starejšo
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selekcijo, saj so se udeležili državnih tekmovanj
in mednarodnih turnirjev. Aleksandar Mirčevski
v poziciji srednjega in desnega zunanjega igralca
se je z ekipo udeležil mednarodnega turnirja Ada
v Vojvodini in prvomajskega turnirja v Novem
Sadu – na obeh turnirjih so slavili. Peto mesto
so si priigrali na novoletnem turnirju v Beogradu
in na Madžarskem. Ekipa starejših dečkov B,
katere član je Matic Reberšek, v poziciji levega
krila, je na novoletnem turnirju v Beogradu in na
prvomajskem turnirju v Novem Sadu pometla s
konkurenco in osvojila prvo, na Madžarskem pa
tretje mesto. Na državnem prvenstvu so starejši
dečki A, za katere igra Aleksandar Marčevski,
osvojili tretje mesto, starejši dečki B pa enajsto.
Obe ekipi že aktivno trenirata in se pripravljata
na nove mednarodne turnirje, ki bodo med
drugim tudi v Srbiji in na Madžarskem. Čim
boljše uvrstitve pa si mladi rokometaši želijo na
državnem prvenstvu prihodnje leto.
Kot pravita Aleksandar in Matic, sta na
vse dosedanje uspehe ponosna, najbolj pa na
osvojeno tretje mesto na državnem prvenstvu.
Poleg vsega je Matic še navdušen gasilec in
pridno pomaga tudi na domači kmetiji, Aleksandar pa svoj prosti čas namenja seznanjanju
z različnimi športi in športniki ter raziskovanju
zgodovine in geografije.
Lidija Razložnik

stopila tudi na tekmi za pokal Cockta v Kranju
in za pokal Žiri v Žireh.
Ema je letos zaključila osnovno šolo v Poljanah, šolanje pa bo nadaljevala na Gimnaziji
Škofja Loka. Nov začetek bo zaznamovala
septembra s tekmo za celinski pokal v Lillehamerju na Norveškem, kjer bo nastopila tudi
sestra Barbara.
Tadeja Šubic

Dan športa in zabave

V znamenju
dobrodelnosti
Tudi letos je klub Mladinska, ki ima svoje
prostore v kleti občinske stavbe, organiziral
Dan športa in zabave – že petič zapored na
igriščih in v okolici OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji
vasi. Letos so si za cilj prireditve zadali zbrati
čim več sredstev za šolski sklad, ki pomaga
socialno ogroženim osnovnošolcem naše
občine pri plačilu različnih šolskih dejavnosti
in prehrane.
V športnem delu se je skoraj 200 udeležencev
pomerilo v malem nogometu, floorballu, tenisu
in namiznem tenisu. Tekmovanja v košarki
zaradi premajhnega zanimanja in slabega stanja
športne dvorane tokrat niso izvedli. So pa letos
imeli posebno tekmovanje v teku z visokimi
petami, kjer so se pomerile samo tekmovalke.
Moški predstavniki so bili bolj številčni, ko so
se merili v metu žoge za tri točke in lovljenju
ravnotežja na kolesu ter plezanju na umetni steni.
Tisti, ki imajo potrebno opremo in kolesa, so se
preizkusili v downhillu, radovednežem pa so z
veseljem predstavili ta adrenalinski šport. Za
glasbene ritme in zabavo je poskrbel DJ Pero,
lačni pa so lahko okusili že tradicionalno specialiteto – pečenega odojka. Prireditev so podprli
številni sponzorji, predvsem lokalna podjetja.

Foto: Marko Pirc

Ema Klinec iz Poljan je poleti, ko je dopolnila 15 let, izpolnila še zadnji pogoj in
Mednarodna smučarska zveza ji je dovolila nastopanje v tekmah svetovnega pokala
v smučarskih skokih. Že na svojem prvem nastopu med svetovno elito je prekosila
vse tekmice in pokazala, iz kakšnega testa je, kam sodi in na kaj meri v prihodnje.

Tekmovalke v petah
Predstavnik Mladinske Gašper Peresciutti
je povedal, da so z letošnjim Dnevom športa in
zabave, na katerega so se pripravljali cel mesec,
zadovoljni, saj je prišlo več obiskovalcev kot
lani. Pojasnil je še, da je bolj kot rezultati tekem
pomembno druženje. Za šolski sklad so zbrali
700 evrov.
Jure Ferlan

GHD Lučine

Lučine ponekod po Evropi
poznane prav po avtomobilistični dirki
Na letošnji jubilejni 10. GHD Lučine je tekmovalo rekordno število voznikov
– 128 iz devetih držav. Najhitrejši je progo prevozil s časom 2:07,13, kar je tri
stotinke slabše od lanskoletnega rekorda proge.

Foto: Arne Istenič

dirke, zato sem še posebej
vesel,« je povedal mladi
dirkač. Na lučinsko progo
se bo prav gotovo vračal
z lepimi spomini, saj je bil
v vseh vožnjah, ki jih je
odpeljal, najhitrejši. Dosegel je tudi najhitrejši čas
proge (2:07,13), lanskega
rekorda rojaka Dennyja
Zarda (2:04,17) pa ni ujel.

Letošnja Gorsko hitrostna dirka Lučine je
drugi avgustovski vikend postregla z rekordnim
številom tekmovalcev. Predprijavljenih je bilo kar
128 voznikov, na nedeljsko startno listo se jih je
uspelo uvrstiti 110 (iz devetih držav), dirko pa so
končali 103. Največ je bilo voznikov iz Hrvaške,
saj je tekma prvič štela za njihovo državno
gorsko hitrostno prvenstvo, ni pa več štela za
avstrijskega kot prejšnja leta, zato so bili Avstrijci
redki. Zmagal je Italijan Federico Liber, ki je s
svojo nekoliko manj zmogljivo, a okretno formulo
zmogel ugnati tekmece z več konji pod pokrovom
svojih dirkalnikov. »Nisem bil prepričan, ali mi
lahko uspe, upal pa sem na preboj med prve tri.
Prvič v karieri sem zmagal v skupni razvrstitvi

Od Slovencev najhitrejši Marjan Smrdelj

Najboljši slovenski tekmovalec je bil pričakovano
Marjan Smrdelj s formulo
na sedmem mestu. Aleš Prek se je s porschejem
uvrstil na skupno deseto mesto, dobil pa tudi
tekmo za slovensko državno prvenstvo. Od
domačih se je posebej dobro odrezal Luka Oblak
(Motoklub Buhc), ki je zasedel skupno 2. mesto v
diviziji I znotraj slovenskega državnega prvenstva.
»Bilo je v redu in sem zadovoljen, čeprav sem
imel precejšnje težave z menjalnikom,« nam je
povedal mladi tekmovalec, ki je bil v skupni
razvrstitvi 51. Najboljše dekle je bila Italijanka
Gabriella Pedroni, ki je svojo formulo zamenjala
z mitsubishijem lancerjem in si z njim privozila
skupno 19. mesto. Med Slovenkami se je najbolje
odrezala Janja Štrekelj s 70. mestom v skupni
razvrstitvi.

Nekateri obiskovalci in tekmovalci so domov
odhajali z občutkom, da niso videli ‘predstave’
v celoti (sobotne trening vožnje in prvi dve nedeljski so sicer minile dokaj mirno), saj je bila
tretja vožnja ob nesreči Hrvata Istvana Kavecza
proti koncu prekinjena. Varnostna ograja je
bila tako močno poškodovana, da nadaljevanje
dirke ni bilo več mogoče. Gledalci so bili tako
prikrajšani prav za predstave najhitrejših voznikov z najzmogljivejšimi dirkalniki.

Sodi med 25 etabliranih dirk v Evropi

V organizacijskem smislu so sicer letos
Lučine prinesle nekaj več sproščenosti organizatorja. V AMD Zvezda, ki se je z organizacijo
prireditve spopadlo drugič, so bili zadovoljni. Na
pomen ohranjanja avtomobilistične dirke v Poljanski dolini pa je opozoril tudi direktor krovne
zveze za avtošport pri nas, AŠ 2005, Dagmar
Šuster: »V AMD Zvezda si zagotovo zaslužijo
posebno pohvalo, tako kot tudi prejšnji organizator Motoklub Buhc, z njim pa Viktor Oblak,
ki je celo zgodbo začel in jo vrsto let vztrajno
negoval. Posebno srečo imamo, da je prireditvi
zelo naklonjen tudi župan Milan Čadež, ki je
izjemno kooperativen. Omeniti moram še, da so
Lučine nekemu delu evropske javnosti poznane
prav zaradi dirke, ki jo organizirate. GHD Lučine
je namreč vrhunska prireditev, ki sodi med 25
etabliranih dirk v Evropi.« To pa je napoved, ki
bo prihodnje leto v Lučine ponovno pritegnila
množico dobrih tekmovalcev in še več radovednih avtomobilističnih navdušencev, ki jih je bilo
ob progi od Todraža do Lučin letos spet veliko.
Damjana Peternelj

Klub OdBiach

Številnim poletnim prireditvam na Poljanskem se je letos pridružila novost. V
idiličnem okolju Tavčarjeve domačije na Visokem je poleti potekala prireditev
Avtotuning show v organizaciji lokalnega Kluba OdBiach, ki ga sestavljajo
ljubitelji predelanih vozil in avtoakustike.
Na prireditvi se je s svojimi predelanimi
vozili predstavilo več kot sto tekmovalcev, ki
so se pomerili v različnih kategorijah predelave
in avtoakustike. Nekateri udeleženci pa so svoje
izdelke pripeljali le na ogled – razstavljeni so
bili avtomobili različnih znamk, starodobniki,
dirkalniki, gokarti in motorji.
Kriteriji ocenjevanja po kategorijah so standardizirani, saj so se prireditelji avtošovov med seboj
dogovorili za enoten pristop. Tekmovalci v avtoakustiki so se lahko pomerili tudi za pokal SLC v
merjenju glasnosti na izbrano glasbo v sodelovanju
s kranjskim klubom Just a bit louder team.

Med tri in pet tisoč obiskovalcev

Vstop na prireditev je bil prost, organizatorji
pa ocenjujejo, da se je v dveh dneh zvrstilo med

tri in pet tisoč obiskovalcev. Sobotni program
je bil pester, saj so si lahko v živo ogledali
izdelavo airbrusha, to je poslikave avtomobila v
posebni tehniki nanašanja barv, plesne skupine
Step, lahko so se pomerili v OdBiach igrah in se
potegovali za nagrade ter si ogledali tekmovanje
v najglasnejšem hrumenju izpuha avtomobila.
Med obiskovalci so se sprehajale tudi hostese in
animatorki, ki sta v soboto kar trikrat prikazali
trike seksi pranja avtomobila. Za dobro vzdušje
so skrbeli DJ-ji in povezovalec programa s
humorističnimi nastopi.

Nočni styling je nekaj posebnega

Ko se je zvečerilo, so na svoj račun prišli
tekmovalci in občudovalci nočnega stylinga, saj
so avtomobili zasijali v lučkah, stroboskopih in

Foto: Andraž Vrhovc

Na ogled vse, kar premore slovenska avtotuning scena

led svetilkah. Za hrano in pijačo je bilo dobro
poskrbljeno, možno je bilo tudi brezplačno
kampiranje. V nedeljo je sledilo še limbo
tekmovanje, kjer so se potegovali za pokal v
kategoriji najnižjega vozila.
Kot je povedal Janez Inglič, organizator
prireditve iz Kluba OdBiach, je bil uspeh tuning šova nad njihovimi pričakovanji, veseli pa
jih tudi dejstvo, da so ga lahko organizirali v
domačem kraju in ne v kakem enoličnem okolju
industrijskih con. Prireditev je ponudila na ogled
vse, kar premore slovenska tuning scena, v klubu
pa imajo že ideje za naslednji projekt.
Jure Ferlan
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Občinski kolesarski krog

Ga prevoziti po etapah ali v enem kosu?
Foto: Peter Rihtaršič

Kolesarski krog občine Gorenja vas - Poljane je postal letošnjo pomlad in poletje
pravi izziv za številne kolesarje. Zemljevid, kartonček za žige in na koncu še majica za prevožen krog so spodbuda za začetek kolesarjenja in spoznavanja naše
občine. Gostišče Taverna Petra je zadnjega avgusta izvedlo tudi vzdržljivostno
kolesarsko prireditev – v eni etapi s kolesom po mejah naše občine.

Občinski kolesarski krog je bil izziv tudi
zame. Kje so pravzaprav meje naše občine,
kam vse vodijo poti in se odpirajo razgledi?
Jaz sem se ga lotila po etapah. Na prvo sem
krenila izpred gorenjevaškega trga čez Neškovo
brv (malo neroden dostop na most za kolesarje,
priznajte) proti Lajšam, Kladju, nato nazaj

proti lovski koči na Javorču, Golemu vrhu,
Lučinam in na Pasjo ravan, nato pa spust v
dolino. Posebno doživetje je bila pot iz Kala
na Murove, zadnja makadamska strmina je bila
zame in moje kolo mali »tehnični« izziv.
Etapo iz Poljan na Gabrško goro, Zapreval,
Grebljico in nato v Poljane smo prekolesarili
družinsko. Še dolgo nam je v spominu ostal
tango na Zaprevalu. Na kozolcu so se med
lesenimi tramovi zibala pisana krila, razlegala se
je harmonika in ritmi tanga, na parkirišču so bili
parkirani številni avtomobili s tujimi registrskimi
tablicami, ki so dali slutiti, da so prišli sem uživat
ljubitelji narave in plesa od vsepovsod. Narava
je bila takrat res »raj pod Blegošem«, odeta v
dehteče in pisano cvetje, in res ne bi mogli izbrati
lepšega dne – tako za ples kot kolesarjenje.
Postanki pri prijaznih domačinih in okrepčilo
na turističnih kmetijah ali v kočah so »zmanjšali«
naporne klance. Na poti se odpirajo pogledi na
škofjeloške hribe, z Blegoša pa proti Karavankam
in Triglavu. Res je škoda hiteti. Pot se mi je zdela
precej pomembnejša od cilja. Če voziš v skupini,
pot doživiš na en način. Kadar pa potuješ in uživaš v
naravi sam in potegneš včasih iz torbe še fotoaparat,

pa na drug način. Če je tvoj cilj ena etapa, tekmuješ
s sabo, s krogom, s kolesom, tehniko in z naravo.
Zadnjo etapo na Cerkljanski vrh, Ermanovec in
Slajko smo s prijatelji zaključili z zadnjim žigom
v gostišču Taverna Petra in si ponosno nadeli majice. No, meni je manjkal samo še žig v Poljanah,
ki sem ga pritisnila na kartonček potem na poti
domov, tako da me kolesarska majica še čaka.

Izziva se je udeležilo 26 kolesarjev

Za kolesarje je velik izziv prevoziti cel
občinski kolesarski krog v eni etapi. Peter
Rihtaršič (Taverna Petra) je zato kot izziv
kolesarjem pripravil in tudi vodil vzdržljivostno
kolesarsko prireditev po mejah naše občine, ki
je potekala zadnjo avgustovsko soboto. Nanjo
se je podalo 26 kolesarjev, med njimi tudi dve
kolesarki. V eni etapi, s postanki na Visokem
in Murovah, kjer je Taverna Petra poskrbela za
malico, so prevozili približno 105 kilometrov s
3500 m višinske razlike. Vožnjo so zaključili s
kosilom, vsak udeleženec pa je dobil tudi promocijsko majico prireditelja. Kolesarji so bili
zelo zadovoljni s celotno organizacijo, nekateri
pa bi namesto gorskih koles priporočili cestna,
saj krog večinoma poteka po asfaltiranih cestah
in dobro utrjenih poteh. Tudi Peter Rihtaršič
je bil zadovoljen s prireditvijo, zato namerava
izziv organizirati tudi prihodnje leto, vendar po
vsej verjetnosti drugi teden v septembru.
Tadeja Šubic

S kolesom na potep

Poljanci okrog Panonskega morja
Prijatelji iz Poljan, ki radi kolesarimo in nam je kolesarjenje tudi življenjski slog,
smo že lani po prekrasni turi ob Donavi od Passaua do Dunaja sklenili, da naslednje leto gremo na Balaton, kot Madžari rečejo svojemu Blatnemu jezeru.
Julijsko vreme je bilo kot nalašč za tak
štiridnevni podvig. Pot do Blatnega jezera, ki
mimogrede rečeno sploh ni blatno, je kratka. Od
Lendave samo borih 80 kilometrov in že si v prvem
večjem mestu Keszthely – priznam, da so nam imena krajev in njihova izgovarjava popolna neznanka.
Avtomobile smo pustili na javnem parkirišču in
dekle za šankom, ki je odlično govorilo angleško,
nam je zagotovilo, da so avtomobili varni.
Okrog jezera vodi kolesarska steza, ki je na
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nekaterih delih že dotrajana od drevesnih korenin ali pa zaraščanja grmovja, sicer pa dobro
označena. Kaj je množični turizem, se je tukaj
pokazalo v vsej svoji veličini. Mesta so urejena
zelo turistično, ogromno je hotelov, restavracij,
majhnih lokalčkov. Parki so lepo urejeni. Veliko
je marin. Med mesti vozijo trajekti. Razen prvega
dne, ker smo bili malo pozni, ni bilo nikakršnih
težav z nastanitvijo. Veliko je zasebnih apartmajev in gostiln, kjer lahko dobiš prenočišče – in

to za ceno, ko se še Slovencu raztegnejo usta v
nasmeh. Res zelo ugodno.
Slovenskih avtomobilov tam nismo videli. Tudi
drugih zahodnoevropskih turistov je malo, prevladujejo Madžari in Slovaki. Okrog in okrog jezera
je polno vikendov in hiš različnih velikosti in oblik
– od čisto preprostih majhnih do velikih razkošnih
vil. Je tudi veliko kampov. Kdor se tja odpravlja s
šotorom, ne bo imel težav z iskanjem prostora.
Vsi smo bili pozitivno presenečeni nad
velikostjo jezera ter razvitostjo turizma, nad
prijaznostjo ljudi in seveda ne nazadnje nad
cenami. Prav gotovo se v te kraje še vrnemo.
Anton Krek

