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GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

novicenovice
Podblega{ke Podblega{ke 

letnik 18, številka 10
december 2014

Leto 2014 si bomo zapomnili po težkih dogodkih, 
ko smo videli, kako pomembna je pomoč dobrega 

in pogumnega človeka, zato naj vas čarobni 
božični čas popelje v čas brezskrbnosti, veselja 
in miru. Ponosno praznujmo državni praznik 
dan samostojnosti, ker se je vredno spomniti 

tudi naše enotnosti. V prihajajočem letu 
2015 pa vam želimo, da bi vas poleg trdnega 

zdravja, sreče in zadovoljstva na vsakem koraku 
spremljali dobri in pogumni ljudje. 

Župan Milan Čadež in občinska uprava 

• Javno razgrnjen OPN  

• Občina obeležila 20 let obstoja 

• Nevarnosti pirotehnike

• Miklavž razveselil otroke
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Iz županovega 
dnevnika

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

• 6. 11. – 2. seja občin
skega sveta, kjer smo po
trdili matične odbore in 
v obravnavo dali predlog 
proračuna za leto 2015.

• 11. 11. – Strokovnjakom smo pred
stavili veliko poplavno nevarnost Poljan, 
saj je ob vsakih večjih poplavah pod vodo 
osrednji vaški del. Ugotovili smo, da od 
križišča navzdol tudi ne funkcionirajo cestni 
propusti. Naročili smo idejno zasnovo.

• 17. 11. – Sestanek za projekt obnove 
Hotovlje skupaj z Občino Škofja Loka. Projekt 
za izvedbo bo predvidel najprej umestitev 
vodotoka v zadostnih dimenzijah, nato pa ceste 
in vodovodno omrežje ter kanalizacijo.

• 18. 11. – Regijski posvet županov s po velj
nikom CZ Srečkom Šestanom. Predstavljena sta 
bila podroben sistem alarmiranja in pomemb
nost delovanja CZ pri naravnih nesrečah. Sam 
sem opozoril na problem neobsekavanja velikih 
dreves ob vodotokih in odvažanja podrtih.

• 21. 11. – Na slovenskem zajtrku v OŠ Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi. Poudaril sem pomen 
uživanja domače hrane v šolah in da bi moral ta 
dan postati vodilo za celo šolsko leto.

Naslednja številka: 30. januarja 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic 
pošljite do 15. januarja po elektronski pošti podblegaske.

novice@gmail.com ali na naslov: Uredništvo 
Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas. Na ista naslova lahko pošiljate tudi informacije o 
prireditvah, ki jih organizirate. Prispevkov, ki jih bomo 

prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, pred-

loge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste 
želeli pri njem oglasiti osebno na občini (še vedno 
v začasnih prostorih v Todražu), se prej najavite 
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-831-00 in 
povejte, približno koliko časa boste potrebovali, 
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih 
obveznosti kljub napovedanim urad nim uram 
ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje 
in prosi za razumevanje.                            M. B.

Akcijski načrt je pripravila neformalna med
resorska delovna skupina, imenovana na delovnem 
posvetu Vlade RS 9. novembra  pod vodstvom 
mini strice Irene Majcen. Vsebuje štiri sklope ukre
pov, za katere bo vlada namenila skupaj skoraj 37,5 
milijona evrov, od tega 1,1 milijona v letošnjem in 
36,4 milijona evrov v letu 2015.

Župani občin Žiri, Škofja Loka in Gorenja 
vas  Poljane, ki so bile v ujmi najbolj prizadete, 
so bili sicer zadovoljni nad hitrim odzivom vlade 
na jesenske poplave in predstavljene ukrepe.

Ugotavljajo namreč, da bodo sredstva name
njena za sanacijo nujno potrebnih interventnih 
gradbenih del na slovenskih vodotokih in vodni 
infrastrukturi, ki bodo preprečila, da bi bile škode 
v primeru ponovitve poplav še večje.

V drugem sklopu akcijskega načrta gre za 
vzdrževanje vodotokov, vodne infrastrukture 
ter vodnih in priobalnih zemljišč za leto 2015, s 
katerimi se na splošno zagotovi večja pretočnost 
slovenskih vodotokov.

V tretjem sklopu so opredeljeni dolgoročni ukrepi 
s področja obvladovanja poplavne ogroženosti in 
upravljanja z vodami nasploh. V četrtem sklopu 
so opredeljena interventno vzdrževalna dela na 
cestni in drugi prometni infrastrukturi, ki je bila 
poškodovana v okviru poplavnih dogodkov. Tako 
tudi piše v izjavi vlade za javnost.

Občine so škodo že sanirale 
na lastne stroške

Vendar pa so se vsi trije župani na akcijski 
načrt ostro odzvali: »Z velikim ogorčenjem in 
razočaranjem smo ugotovili, da v njem ni nič 
sredstev za sanacijo občinske javne infrastruk
ture, kjer smo imele občine največ škode, saj se 
sredstva namenjajo le za vodotoke, ki so sicer 
v državni lasti, in državne ceste.

Poplave

Vlada sprejela akcijski načrt 
interventnih aktivnosti
Predsednik Vlade dr. Miro Cerar ter ministrica za okolje in prostor Irena Majcen 
sta konec novembra predstavila akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi 
poplav. Župani Škofjeloškega so razočarani, saj v njem ni sredstev za sanacijo 
občinske javne infrastrukture, na kateri je nastalo največ škode.

Dejstvo je, da smo prav občine že takoj prvi 
dan po poplavah na svoje stroške izvajale ključna 
interventna dela na vodotokih, da bi preprečili še 
večjo škodo. Vzdrževalci vodotokov, ki so prvi  
odgovorni za to področje, so prišli šele teden 
ali dva po poplavah na prizorišča elementarnih 
nesreč. Škoda na občinski infrastrukturi pa je 
nastala prav zaradi dolgoletnega nevzdrževanja 
vodotokov, saj odgovorni dolga leta niso oprav
ljali svoje ključne naloge.«

Kot so še sporočili, jim odločitev vlade 
zato ostaja nerazumljiva in jo ostro kritizirajo, 
saj je odraz nepoznavanja dejanskega stanja 
na terenu.

Pričakujejo pa, da bodo občine deležne 
pomoči vsaj v enakem obsegu kot drugi sektorji, 
ki so v interventnem programu obravnavani.  

P. N.

Škoda je že ocenjena
Na podlagi prejetih vlog oškodovancev 

(116) ob nedavnih poplavah na območju 
občine ter vnosu vlog v aplikacijo AJDA 
je nastala škoda ocenjena v skupni višini 
1.180.687,45 evra. Škoda, nastala na kmeti-
jskih zemljiščih (63 vlog) je ocenjena v višini 
dobrih 58.000 evrov, na objektih (38 vlog) v 
višini dobrih 250.000 evrov. Eno vlogo je po-
dala Ribiška družina Visoko, in sicer za škodo 
zaradi uničenega zaroda mladic in odraslih rib, 
v ocenjeni višini nekaj več kot 9.200 evrov. Na 
javni infrastrukturi v lasti občine (ceste, delna 
poškodba javnega vodovoda Občine Škofja 
Loka) je ocenjena škoda nekaj več kot 860.000 
evrov. Največ škode je nastalo v Hotoveljski 
grapi ter v Žirovskem Vrhu.

L. R. 
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Sklep o pričetku priprave z dne 14. 3. 
2014  je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
22/2014. Najpomembnejša vsebina se nanaša na 
upoštevanje razvojnih potreb občine ter izraženih 
razvojnih potreb drugih pravnih in fizičnih oseb.  

Pred sprejemom sklepa o pričetku priprave 
je namreč občina pozvala občane, da podajo 
pobude za spremembe in dopolnitve OPN. 
Zbiranje pobud v predhodnem postopku 
je trajalo od junija lani do aprila letos. V 
postopku so obravnavali 579 pobud občanov, 
do katerih je bilo 143 pobud za spremembo v 
stavbna zemljišča, 410 za izvzeme iz stavbnih 
zemljišč, 18 za spremembe iz ene nestavbne 
namenske rabe v drugo ter sedem pobud z 
drugimi vsebinami. Za vsako podano pobudo 
je občinska strokovna služba skupaj z izbranimi 
pooblaščenimi prostorskimi načrtovalci iz pod
jetja Locus, d. o. o., na podlagi analiz in teren
skih ogledov pripravila pisne opredelitve.

Na podlagi veljavne zakonodaje, splošnih 
smernic nosilcev urejanja prostora, stališč do 
pobud in pridobljenih prvih mnenj je bil priprav
ljen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta, ki ga je 6. no
vembra na redni seji potrdil tudi občinski svet.

Po tem so lahko pričeli s postopkom javne 
razgrnitve tega krovnega prostorskega akta 
občine, ki traja od 8. decembra pa do 16. januarja 
prihodnje leto. V tem času lahko vsi zainteresira
ni na razgrnitvenem mestu podajo pripombe in 

OPN

Javna razgrnitev bo do 16. januarja
8. decembra je Občina Gorenja vas - Poljane razgrnila osnutek sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN). Ta je sicer stopil v veljavo 
junija 2010 (Ur. l. RS, št. 48/2010), vendar se je po skoraj štiriletni uporabi akta 
izkazala potreba po njegovih spremembah in dopolnitvah. 

predloge k razgrnjenemu gradivu. 14. januarja 
bo organizirana tudi javna razprava. 

Občinski prostorski načrt bodo na občini 
v nadaljevanju dopolnili s stališči do pripomb 
in kot predlog poslali v druga mnenja vsem 
nosilcem urejanja prostora. Po pridobitvi vseh 
pozitivnih drugih mnenj bodo izpolnjeni vsi 
pogoji za sprejem akta na občinskem svetu.

Spremembe OPN le na pet let 
Občinski prostorski načrt poleg kartograf

skega dela o namenski rabi za območje 
celotne občine obsega tudi besedilo odloka s 
strateškimi in izvedbenimi določbami za grad

nje na območju občine 
Gorenja vas  Poljane.  
V slednjem se med 
drugim na novo določa 
faktorje izrabe in zazi
danosti stavbnih parcel 
ter nekatera določila 
glede velikosti objektov, 
spre minja se velikost 
gradbene parcele za 
gradnjo stanovanjske 
hiše, ukinja se zahteva 
po izdelavi podrobnih 
prostorskih načrtov za 
izkoriščanje peskoko
pov ter za urejanje 
nekaterih podeželskih 
naselij. 

Ker se navedeni pro
storski akt spreminja 
le na pet let, občane in 
drugo zainteresirano jav
nost še posebej vabimo, 
da se javne razgrnit
ve udeležijo bodisi na 
razgrnitvenem mestu na 
sedežu občine na naslo
vu Todraž 1 ali pa si 
spremembe prostorskega 

plana ogledajo na spletni povezavi www.opn.
si/gvp. Kartografski del si je mogoče ogledati 
tudi na občinskem geografskem informacijskem 
sistemu Kaliopa, do katerega je mogoče prosto 
dostopati preko vstopne GIS točke na spletni 
strani občine, in nato s klikom na rubriko desno 
zgoraj »prostorski dokumenti/javna razgrnitev«. 
Vabljeni k ogledu!

Elizabeta Rakovec

Simbolni prikaz kartografskega dela občinskega prostorskega načrta za območje Gorenje vasi

V okviru kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Gorenja vas  
Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter Območna obrtnopodjetniška zbornica Škofja Loka, je 
objavljen razpis, v okviru katerega je podjetjem in tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na 
kmetijah, omogočeno ugodno dolgoročno kreditiranje njihove dejavnosti. Sredstva so še vedno 
na voljo!

Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 let, po obrestni meri 
6mesečni euribor + 2,9 %. 

Pridobite jih lahko za: 
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
• nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Posamezni prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000 evrov, pri tem pa je 

pomembno, da najmanj 30 % celotne investicije pridobi iz lastnih virov. Prav tako je v okviru 
kreditne sheme na voljo še nekaj sredstev za dolgoročne kredite po obrestni meri 6mesečni 
euribor +1,5 %.

Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, d.o.o., Poljanska c. 2, Škofja 
Loka, tel. št. 04/5060220.

Ugodni krediti za podjetja 
in dopolnilne dejavnosti na kmetijah
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Še lokalne volitve 2014

Tudi krajevne skupnosti z novim vodstvom 
Po izvolitvi članov svetov krajevnih skupnosti (KS) so ti na ustanovnih sejah izbrali svoje vodstvo.  V tokratni številki objavljamo 
predsednike KS in uporabne informacije. Predsedniki in predsednica KS so: za Sovodenj Stane Bajt, za Trebijo Rudolf Kokelj, 
za Gorenjo vas Mirjana Možina, za Lučine Stanislav Bizovičar, za Poljane Anton Debeljak in za Javorje Ciril Alič. 

Izvajalci morajo v Gorenji vasi še položiti 
zaključni sloj asfalta, zgraditi pločnike, urediti 
parkirišče, razsvetljavo, protihrupno ograjo ter 
prometno opremo in signalizacijo. Promet se na 
del trase obvoznice preusmerja že v teh dneh. 
»Če bodo vremenske razmere dopuščale, bo 
projekt končan do pogodbenega roka, to je 
v februarju 2015,« zagotavljajo na DRSC in 
dodajajo, da je treba nekatera dela, kot so talne 
označbe in zaključni sloj asfalta, izvesti ob 
primerni vlagi in temperaturi. Če torej vreme 
ne bo takšno, kot bi si želeli, bodo manjkajoča 
dela opravili kasneje.

Obvoznici

Dela potekajo po načrtih
Dva meseca pred rokom za dokončanje del na gorenjevaški obvoznici na Direkciji 
RS za ceste (DRSC) pravijo, da dela potekajo skladno z načrti. Če vremenske 
razmere ne bodo primerne, dodajajo, jih bodo namesto v februarju končali v 
marcu. Vse gre po načrtih tudi na škofjeloški obvoznici. 

V predoru betonirajo obok
Še nekaj manj kot leto dni, predvidoma do 

avgusta 2015, pa bomo morali počakati, da se 
bomo lahko na novo, 3,9kilometrsko cesto 
zapeljali v Zmincu. Zdaj betonirajo obok v 660 
metrov dolgem predoru pod Stenom, kjer bodo 
morali nato poskrbeti še za notranjo oblogo, 
urediti voziščno konstrukcijo, južni portal 
ter elektro in strojne inštalacije. Na cesti pa 
manjkajo še zaključna gradbena dela (robni 
venci, hidroizolacija), položiti morajo zaključno 
plast asfalta in namestiti prometno opremo in 
signalizacijo. 

Predsednik/-ca Podpredsednik  Tajnik/-ca Kontakt Uradne ure                       

KS Sovodenj
Stanko Bajt Metod Ambrožič Nevenka Telban 04/51-95-022  sreda
04/51-95-241, 031/541- 272  nevenka.telban@siol.net 031/487-876 od 13. do 16. ure

KS Trebija
Rudolf Kokelj, 041/608-576 Bogo Žun, 041/657-175 Katja Kržišnik 04/51-82-152 ponedeljek
rudolf.kokelj@siol.net bogo.zun@gmail.com 040/659-420 ks.trebija@gmail.com od 17. do 19. ure

KS Gorenja vas
Mirjana Možina Luka Kržišnik Gašper Čadež 04/51-81-588  sreda od 7. do 10. ure
051/684-837  041/426-342 ksgorenjavas@obcina-gvp.si in od 14. do 16. ure

KS Lučine
Stanislav Bizovičar  Mira Bizovičar 051/311-354 vsak 1. in 3. ponedeljek
041/548-155  bizovicar_mira@yahoo.com  v mesecu od 19. do 20. ure

KS Poljane
Anton Debeljak, 031/461-888  Lucija Krpič 04/51-85-110 sreda od 9. do 16. ure
debeljak.to@gmail.com  031/716-817 info@kspoljane.si   

KS Javorje
Ciril Alič, 041/350-242  Marijan Možina Monika Čadež 04/51-89-130 po predhodnem
alic.ciril@siol.net 041/784-181 031/652-632 ks.javorje@gmail.com dogovoru po telefonu 

Vsi podatki so objavljeni tudi na spletni strani občine.

V Evropski komisiji, ki je sredi septembra 
odobrila projekt uradno »poljanske obvoznice« 
in zagotovila 35,2 od 41,4 milijona evrov težke 
investicije, sicer pričakujejo, da bo cesta nared 
do konca leta. Komisar za regionalno politiko 
Johannes Hahn je takrat med drugim omenil 
pomen obvoznice za prebivalce Poljanske 
doline in njen gospodarski razvoj.

Milka Bizovičar

Gorenjevaška obvoznica: zaenkrat se držijo rokov.

Predor pod Stenom
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Z vodenjem ste začeli tik pred začetkom 
nove sezone. Kakšni so vaši izzivi glede 
smučišča na Starem vrhu in kakšni so prvi 
cilji pri vodenju smučišča?

Prvi izziv je vsekakor uspešna izvedba se
zone, ki je pred vrati. Nato sledi vzpostavitev 
pogojev za naslednjo. Uspešna sezona je širok 
pojem in najprej je treba zagotoviti ljudi ter 
jih poplačati. Za slednje trenutno ni na vojo 
finančnih sredstev. Poleg tega je za nemoten 
potek sezone treba zagotoviti vse energente ter 
nujni servis, ki je že v teku. Eden mojih ciljev je 
umestitev smučarskega centra v okolje; kot sub
jekt, ki ne bo nikomur ničesar vzel, marsikdo pa 
bo od tega lahko nekaj imel. Če bi bile v občini 
še toplice, bi se ta del Slovenije začel še bolj 
povezovati in sodelovati, hkrati bi dopolnjevale 
turistično ponudbo, ki jo ponuja to območje. 
Ko so vse ponudbe na območju povezane in na 
voljo, je potrebno zagotoviti tudi več namestitev 
za goste. Sedaj je okoli Starega vrha na voljo 
namestitev za 150 ali 200 gostov, kar pa je 
premalo. Eden od ciljev je tudi vzpostavitev 
zaupanja vseh udeleženih v delovanje družbe, 
saj prihaja namreč do določenih trenj med 
deležniki, ki jih je v družbi kar trideset.

Promocija takšne destinacije, kot je smučišče 
Stari vrh, je zelo pomembna. Kakšni so načrti 
na tem področju za letošnjo sezono?

Z marketingom in oglaševanjem smo že 
začeli. Letošnja novost, ki jo ponuja STC 
Stari vrh, je paketna ponudba – smučanje in 
polpenzioni ali penzioni (večdnevne vozovnice 
in namestitve v skupni ponudbi, op. a.). To 
ponudbo smo začeli letos tudi bolj intenzivno 
tržiti. Delo je skupaj z lastnikom koče na Starem 
vrhu prevzel pogodbeni sodelavec. Poleg njega 
na tem področju zdaj deluje še eden od lastnikov 
apartmajev. Trženje poteka tako v Sloveniji kot 
tujini, npr. na Hrvaškem, povpraševanje prihaja 

Pogovor z novim v. d. direktorjem STC Stari vrh Janezom Pelipenkom

S sodelovanjem in povezovanjem 
do boljših rezultatov
Potem ko se je dosedanjemu direktorju smučišča Stari vrh Pavlu Logarju v novembru 
iztekel mandat, je nadzorni svet družbe STC Stari vrh za vršilca dolžnosti direktorja 
imenoval Janeza Pelipenka, domačina iz Javorij. S Starim vrhom je povezan že od 
leta 1995. Skozi leta je bil poleg pri razvijanju in rasti smučišča. Bil je tudi pred-
sednik Krajevne skupnosti Javorje in je nekaj mandatov svetnik na Občini Gorenja 
vas - Poljane. Po končani srednji tekstilni šoli je ob delu končal Višjo tekstilno šolo 
in Visoko šolo za management. O tem, kako vidi prihodnjo smučarsko sezono, kaj 
meni o sedanjih razmerah v družbi in kakšni so načrtih za naprej, smo se z njim 
pogovarjali v začetku decembra, ko je na Starem vrhu že zadišalo po snegu.

iz Madžarske, smučišče smo predstavili tudi na 
dveh smučarskih sejmih. Trženje poteka prek 
standardnih kanalov, kot je po šolah, podjetjih, 
z organizacijo različnih tekem ..., poleg tega 
pa večina trženja smučišča temelji predvsem 
na elektronskih medijih. Nekaj sredstev gre 
tudi za oglaševanje oz. promocijske oglase na 
radijskih in televizijskih postajah. Ko bomo 
začeli z zasneževanjem ali bo smučišče pobelil 
naravni sneg, bomo zopet začeli z usmerjenim 
delovanjem v različnih medijih. Tradicionalni 
dogodki, ki so do sedaj potekali na smučišču, 
so lani odpadli zaradi slabe sezone. Letos ne 
vemo, če bomo lahko speljali vse te dogodke. 
Medtem je sicer že potekal otvoritveni dan 
smučišča, živahno bo zagotovo tudi med 
šolskimi počitnicami ...

Težave s finančnimi sredstvi, slaba pretekla 
sezona in odplačevanje kredita, so stvari, ki 
spremljajo usodo smučišča že nekaj časa. 
Kako je zdaj z zagotavljanjem potrebnih 
sredstev za nemoteno delovanje ter s poplačili 
za nazaj?

Prvi cilj je poplačilo obveznosti do zaposle
nih in dobaviteljev. Do nekaterih vpletenih ima 
namreč smučišče še stare obveznosti. Dokler se 
te obveznosti ne izpolnijo, je težje začeti z de
lom. Vendar tisti, ki ima interes, tudi počaka. Tu 
gre zahvala upnikom smučišča, ki to razumejo. 
Ne moremo pričakovati, da bo denar prišel sam 
od sebe. Gre za pridobitno dejavnost, vemo, 
da so težave po vsej Evropi in da se med seboj 
povezujejo tudi drugje. 

Predprodaja vstopnic se je zaključila 6. 
decembra. Iz predprodaje, ki je prinesla 10.000 
evrov prihodkov, smo lahko zagotovili sredstva 
za prvi nakup nafte. Kljub temu da se o centru 
nekaj časa ni govorilo niti vedelo, ali bo začel 
delovati ali ne, je to dober rezultat. Neprijetnih 
dogodkov, kot je odklop elektrike ali izvršba, 
ne pričakujemo.

Na eni od preteklih skupščin smučišča je 
bila napovedana dokapitalizacija smučišča. 
Kakšno je vaše mnenje o tem? 

Napovedana dokapitalizacija do zdaj še ni 
bila izvedena v celoti, a smučišču pomaga. Gre 
za nova sredstva, po drugi strani pa je to tudi 
obveza. Še večji učinek dokapitalizacije bi bil, 
če bi bili vpleteni deležniki med seboj bolj 
povezani. Včasih namreč med njimi prihaja do 
trenj, zato bi z boljšim sodelovanjem lahko bilo 

bolje. Glede napetosti, ki nastajajo, si želim, 
da bi  jih zmanjšal. Če smučišče zdrži še štiri 
leta, ko mine rok za poplačilo banki, ostane za 
povračilo še slab milijon evrov. Če bi se tega 
držali vsi vpleteni deležniki, potem bi banka več 
kot milijon evrov dolga tudi odpisala. Sredstva 
obeh občin (Gorenja vas  Poljane in Škofja 
Loka, op. a.) so zdaj v celoti nakazana, obljuba 
občin za sodelovanje je tudi za naprej. Sam se v 
to ne bi podal, če s strani občin ne bi bilo pod
pore in zaveze, da bodo sredstva zagotovljena. 
Od obeh smučišče namreč skupaj prejme kar 
120.000 evrov, s sredstvi SCTja in deležnikov 
je tako skupni znesek prek 200.000 evrov, kar 
pomeni letno obveznost do Hypo banke za 
plačilo šestsedežnice.

Kristina Z. Božič

Pelipenko v primeru še ene t. i. zelene zime na 
smučišču meni, da bi morale v tem primeru smučišču 

prisluhniti tudi banke. »Zelena zima« namreč ne 
prinese nobenih sredstev iz naslova delovanja. Dobro 

se mu zdi povezovanje v smislu Strategije turizma 
za škofjeloško območje 2020+, saj bi na ta način 

povezali vse, ki delujejo v turizmu v občini. Dejavnosti 
prek celega leta bi smučišču omogočile dodatno 

promocijo in posledično morda tudi več obiskovalcev 
v zimski sezoni. 

Dan odprtih vrat 
slovenskega gospodarstva

Akciji, v kateri je prek Gospodarske zbor-
nice Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje in 
Zavoda RS za šolstvo kot glavnih organiza-
torjev tega dogodka sodelovalo več kot 170 
podjetij in več kot 300 šol z okrog 2.500 šolarji, 
se je pridružilo tudi precej podjetnikov iz Kranja 
in širše gorenjske regije.  

Na Škofjeloškem so svoja vrata 27. novem-
bra odprli Lotrič Meroslovje, M Sora, Poclain 
Hydraulics, Jelovica Okna, Marmor Hotavlje, 
Polycom ter Mizarstvo Jezeršek. Direktor Nejc 
Jezeršek je povedal, da je šest osnovnošolcev 
iz vse Gorenjske (iz naše občine ni bilo nobe-
nega), ki so prišli v spremstvu staršev, pred-
vsem zanimal proizvodni proces. Kot ugotavlja, 
so vseslovensko gesto, ki jo sicer pozdravlja, 
tudi starši dojeli kot ekskurzijo pridobivanja 
novih informacij in znanj.                          P. N.
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Zgodovinskega pregleda se je v svojem go
voru dotaknil tudi župan Milan Čadež. Poudaril 
je, da se letos obeležuje kar nekaj pomembnih 
obletnic in dogodkov, ki so vsak po svoje zazna

Občinski praznik

Občina na prav poseben način 
obeležila 20-letnico obstoja
Slovesnost ob občinskem prazniku, ki se ga obeležuje 23. novembra v spomin na prvo 
pisno omembo krajev v današnji občini Gorenja vas - Poljane, je letos potekala tudi 
v znamenju 20. obletnice obstoja Občine Gorenja vas - Poljane. Zbrani na sloves-
nosti so si tako na filmskem platnu ogledali različne poglede na razvoj občine, ki 
so jih strnili sedanji in nekdanji župan, častni občani, ravnatelja obeh osnovnih šol, 
župnik, direktorica občinske uprave ter drugi, ki so pomembno povezani z občino. 
V drugem delu slovesnosti so podelili občinska priznanja za leto 2014.

movali občino in življenje v njej. 120 let nazaj je 
bilo ustanovljeno PGD Poljane, in to je bil tudi 
razlog, da je občinska slovesnost potekala prav 
v Poljanah. Pred 100 leti se je začela 1. svetovna 

vojna, ki je zelo zaznamovala tudi našo dolino, 
njene meje in naše prednike. 60 let nazaj je 
bilo ustanovljeno PGD Sovodenj, ob čemer je 
župan izpostavil ter pohvalili prizadevno delo, 
ki so ga člani PGD Sovodenj opravili v okviru 
igrišča pri podružnični šoli in pri odpravljanju 
posledic letošnjega žledoloma. Spomnil je tudi 
na dogodek izpred 60 let, ko so v Poljanah na 
predlog stroke porušili 240 let staro cerkev, kar 
pa ni bilo po volji občanov. Pred 40 leti sta bila 
ustanovljena Planinsko društvo Gorenja vas 
in PD Sovodenj. Obe društvi sta zelo popes
trili družbeno dogajanje v občini. Župan se je 
dotaknil še začetkov zgodovine škofjeloške in 
gorenjevaške obvoznice, ki se je začela pisati 
pred 40 leti. Vesel je, da sta zdaj obe v gradnji 
in bosta prihodnje leto tudi že odprti za promet. 
In ne nazadnje je bila pred 20 leti ustanovljena 
občina, ki je kljub začetnim težavam v tem času 
bistveno napredovala. »V vseh teh letih smo 
tudi sami ugotovili, da se da nekaj narediti, zato 
je pomembno, da držimo skupaj,« je poudaril 
župan. Svoj govor pa je zaključil v znanem slogu: 
da moramo biti ponosni na to, da smo Slovenci 
in Poljanci, ter da moramo »skop držat«. 

Slovesnost sta povezovala Damjana Pe
ternelj in Rok Kužel, umetniško pa so jo 
soustvarjali mladi glasbeniki iz občine: Miha 
Križnar, Barbara Dolenc, pevski zbor Manual 
in Hana Kavčič, za plesni vložek pa je poskrbela 
plesna skupina Step.

Župan Milan Čadež (prvi z leve) z letošnjimi občinskimi nagrajenci

Fo
to

: V
ito

 D
eb

el
ak

Dosedanjim častnim občanom (Branku Se-
laku, Petru Jovanoviču in Jožetu Bogataju) se 
je z letošnjim občinskim praznikom posthumno 
pridružil tudi pisatelj Vladimir Kavčič. 

V l a d i m i r 
Kavčič (roj. 20. 
7. 1932, † 22. 7. 
2014) posthumno 
prejemnik nazi-
va častni občan 
O b č i n e  G o r e -
nja  vas  -  Pol -
jane za obsežno 
pisateljsko delo

Vladimir Kavčič 
se je rodil v Podgo
ri, del otroštva je 

preživel pri sorodnikih v Žireh, osnovno 
šolo pa zaradi vojne le kratek čas obiskoval 
v različnih krajih. Že kot trinajstletnik je bil 
na klasični gimnaziji v Ljubljani aktiven na 
področju urednikovanja in pisane besede. Leta 
1958 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljub
ljani. Po letu 1950 so izpod njegovega peresa 
leto za letom nastajali novi romani, kratka 
proza za mladino, drame, novele in radijska 
igra. Literarni opus obsega več kot štirideset 
naslovov. V njegovih umetniško najmočnejših 
besedilih izstopa téma človeka, ki se je v času 

Predstavljamo letošnje občinske nagrajence
druge svetovne vojne znašel v brezizhodnem 
položaju zaradi usodnega križanja družbeno
zgodovinskih prepričanj in se pozneje soočal 
z etičnimi posledicami svojih odločitev. Velik 
del Kavčičeve proze ima avtobiografsko ozadje. 
Otroško doživljanje vojnih grozot, žive podobe 
nasilja, smrti in zla, so ostajali neizčrpno 
življenjsko spominsko gradivo, ki ga je izlival 
v romane in druga dela ter tudi na ta način lajšal 
svojo ranjeno dušo. Tako iz njegovih vojnih 
romanov kakor iz proznih del, ki zajemajo snov 
iz kmečkih uporov, prihaja na površje njegova 
brezkompromisna filozofija življenja: »Človek 
ni nikoli premagan, nikoli se ne bo uklonil.« Za 
svoj ustvarjalni opus je Vladimir Kavčič prejel 
več nagrad. Leta 1976 so mu dodelili nagrado 
Prešernovega sklada za roman Zapisnik, a je 
bila zaradi sporne tematike preklicana. Prejel 
jo je dve leti pozneje za roman Pustota. Leta 
1977 je prejel Prešernovo nagrado gorenjskih 
občin. Med drugim je prejel dve Kajuhovi in 
leta 2005 Župančičevo nagrado. V letošnjem 
letu je prejel Prešernovo nagrado. Kot pravnik 
je bil zaposlen na RTV Slovenija. Med drugim 
je bil urednik in direktor založbe Borec, direk
tor Jugoslovanske avtorske agencije, opravljal 
je tudi več političnih in državnouradniških 
funkcij s področja kulture – bil je predsednik 
skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, pred

sednik Republiškega komiteja za kulturo in 
direktor Zavoda RS za mednarodno znanstveno, 
tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje. 
Ob sprejetju je bil najmlajši član Društva jugo
slovanskih pisateljev. Bil je sourednik revije 
Prostor in čas, do upokojitve pa še urednik 
revije Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Svobodna misel. Nagrado je v njegovem imenu 
prevzela njegova žena Barbara Brecelj, ki je ob 
tej priložnosti povedala: 

»To imenovanje bi mu veliko pomenilo, ker 
je te kraje v svojih knjigah iztrgal iz pozabe. 
Ni pa to le priznanje za nazaj, ampak tudi za 
to, za kar se je zavzemal v zadnjem času v 
okviru Gibanja za vrnitev državljanske pobude 
civilne družbe. V okviru tega gibanja, ki je 
bilo ustanovljeno že leta 2011, se je aktivno 
zavzemal za vzpostavitev takšnega parlamen
tarnega sistema, ki bi preprečil vse strankarske 
zlorabe, vzpostavil pravično pravno in socialno 
državo, povečal odgovornost lastnikov kapi
tala, omogočil stabilnost gospodarstva, večini 
državljanov pa omogočil, da živi od svojega 
dela – šele tedaj bi se zdrav razvoj v velikem 
delu gospodarstva lahko začel. Če bo šel razvoj 
v taki smeri, so vanj vtkana tudi Kavčičeva de
janja in opravičujejo podeljeni status častnega 
občana Občine Gorenja vas  Poljane tudi za 
bodočnost.« 
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Gregor Stanonik, pre-
jemnik priznanja župana 
Občine Gorenja vas - Pol-
jane za izjemne rezultate 
na najtežjih mednarodnih 
gasilskih tekmovanjih

Gregor Stanonik je ga si
lec, predsednik PGD Gore  nja 
vas, član sloven ske ekipe, ki 

nas je zastopala na minulem svetovnem gasil
skem prvenstvu v Arizoni, ZDA, in član elitnega 
kluba Lions Den. Izbran je bil v ekipo petih 
najboljših posameznikov iz Slovenije, ki je v 
Evropi v kategoriji štafet nepremagana. 

»Priznanja nisem pričakoval in sem bil 
ob obvestilu prijetno presenečen. Priznanje 
mi pomeni kot nekakšna medalja za pretekle 
rezultate in dobra motivacija za naprej. Vesel 
sem, da sta tudi župan in občina ponosna na 
moje rezultate. Za naslednjo sezono so moji 
cilji še višji. V Evropi bom poskušal ostati v 
vrhu, torej med najboljšimi. Največji cilj je 
udeležba na svetovnem prvenstvu, ki bo oktobra 
v Montgomeriju (zvezna država Alabama), in 
tam še izboljšati rezultat iz letošnjega leta,« je 
povedal Gregor Stanonik. 

Breda Bogataj, pre-
jemnica priznanja Občine 
Gorenja vas - Poljane za 
dolgoletno in požrtvovalno 
delo v OO RK Gorenja 
vas ter 10-letno uspešno 
vodenje skupine Zarja

Breda Bogataj je že dolga 
leta aktivna in požrtvovalna 

članica OO RK Gorenja vas. Zadnjih 10 let vodi 
program skupine starih ljudi za samopomoč – 
Zarja. Skupina Zarja združuje starejše, osam
ljene ali bolne občane, ki čutijo potrebo po 
druženju. Program skupine predstavlja tudi 
»odložitev« odhoda v domsko varstvo. 

Breda Bogataj: »Ne zdi se mi prav, da bi 
me izpostavili za delo pri Krajevnem odboru 
Rdečega križa, ker je veliko prostovoljk, ki si 
to priznanje zaslužijo. Delo v skupini starejših 
za samopomoč Zarja pa je bistveno zahtevnejše 
in vsak teden vzame kar precej časa. Kljub 
temu ga rada opravljam, saj te to, ko vidiš, 
kako gospe z veseljem prihajajo na srečanja, 
bogati in navdaja z zadovoljstvom. Skupine 
Zarja pa zagotovo ne bi bilo, če tega ne bi 
spodbudila takratna predsednica KORK Jana 
Rojc, zdajšnja predsednica Marija Knafelj pa 
nam daje dodatno voljo in energijo, da nadalju
jemo srečanja.«

DPŽ Blegoš, prejemnik 
priznanja Občine Gorenja 
vas - Poljane za ohran-
janje in razvoj pestrih 
po deželskih dejavnosti

Leta 1972 je bil na 
pobudo Kmetijske zadruge 
Škofja Loka ustanovljen 
Aktiv kmečkih žena z na
menom, da bi se podeželske 
žene in dekleta med seboj 
spoznale, družile, si izme

njale mnenja ter izkušnje. Aktiv se je po nekaj 
letih preimenoval v Društvo podeželskih žena 

Blegoš, ki trenutno šteje prek 300 članic, nekaj 
je tudi članov. V društvu delujeta dramska in 
likovna sekcija, pevski zbor Blegoške sinice, 
pod njihovim okriljem ustvarja tudi ansambel 
Frajton bariton. Članice se udeležujejo tudi 
raznih izborov in tekmovanj, kjer vedno pose
gajo po najvišjih mestih. 

»Priznanja nismo pričakovali, smo ga pa 
izjemno veseli. Priznanje ni pomembno zgolj za 
društvo, temveč za vso Poljansko dolino in širšo 
okolico. Lahko bi rekli, da je bilo to priznanje 
ob pravem času, na pravem mestu in je šlo v 
prave roke. Tudi za naprej si bomo prizadevali, 
da bodo naši člani imeli možnost izobraževanja, 
pridobivanja novih znanj ter druženja. Ob 
tej priložnosti bi se zahvalila občini, prejšnji 
predsednici društva Marjeti Kokelj, Vanji Bajt 
Frelih, UO društva in članicam,« je povedala 
Joži Demšar, predsednica društva.

Planinsko društvo Gore-
nja vas, prejemnik priznanja 
Občine Gorenja vas - Poljane 
za uveljavljanje planinstva v 
preteklih 40 letih

Ustanovitev društva je bila 
ideja nekaterih zanesenjakov, 
ki so želeli približati osnove 
planinstva – ljubezen do 
narave in gora, tovarištvo in 
prostovoljstvo ‒ ljudem tega 
okolja, pobudnik je bil Tone 

Logonder. Posamezniki in generacije, ki so sledile 
pobudniku ustanovitve društva, so vložili v delo 
društva veliko prostovoljnega dela, tudi pri izgrad
nji zavetišča na Jelencih. Ob letošnjem jubileju je 
društvo izdalo zbornik, ki je pester pregled in zapis 
njegovega minulega dela in življenja.

»Prejeto priznanje je nagrada za vso minulo 
prostovoljno delo ter trud vseh članov društva, 
planinskih vodnikov, markacistov, varuhov 
gorske narave, mentoric osnovnošolskih skupin 
z obeh osnovnih šol ter zagnanih vzgojiteljic 
v vrtcih Zala in Dobrava. Obenem pa je vsem 
sedanjim aktivnim članom lepa vzpodbuda za 
dobro delo v prihodnje. Vsekakor bo društvo 
tudi v prihodnje vzpodbujalo svoje člane k 
aktivnemu doživljanju narave, predvsem gora, 
spoznavanju naravnih lepot in kulturnih zna
menitosti ter skrbelo za organizirano in varno 
rekreacijo vseh generacij. Še naprej bo delovalo 
pri vzgoji najmlajših, da bodo zrasli z zavestjo, 
da je potrebno biti spoštljiv do narave in okolja 
ter obziren prav do vseh, ki tako ali drugače v 
njem prebivajo,« je povedal predsednik PD 
Gorenja vas Darko Miklavčič.

PGD Sovodenj, pre-
jemnik priznanja Občine 
Gorenja vas - Poljane 
za požrtvovalno delo in 
pomoč krajanom v pre-
teklih 60 letih

PGD Sovodenj s stal
nimi izobraževanji prido
biva veščine za varno in 
učinkovito ravnanje ob 
požarih, poplavah, pla
zovih, žledu, suši in drugih 

nesrečah. Fizično prostovoljno delo jih je vedno 
odlikovalo. Strokovno usposobljeni, primerno 

opremljeni, dobro vodeni in motivirani so v 
nesrečah pomagali že številnim občanom, tudi 
čez meje domače občine. Še posebej so se 
izkazali v letošnji 15dnevni intervenciji ob 
žledolomu. Sledijo času in potrebam, tudi z 
izšolanimi bolničarji in v gasilskem domu 
nameščenim defibrilatorjem. 

»Priznanje smo potihoma pričakovali, saj je 
letos PGD Sovodenj praznovalo 60 let delovanja. 
Priznanje je na nek način priznanje za ves trud in 
dobro delo, ki so ga gasilci s Sovodnja opravili v 
vseh teh 60 letih oziroma v zadnjih 20 letih, odkar 
je društvo sestavni člen GPO Gorenja vas  Poljane. 
Tako kot do sedaj bo PGD Sovodenj še vedno 24 
ur na dan v pripravljenosti in v pomoč krajanom 
Sovodnja, širše okolice in vsem občanom ob vseh 
naravnih nesrečah. Prav tako se odzovemo na vsak 
klic občana za zdravniško oskrbo in za pomoč z 
AEDjem do prihoda reševalcev. Po letošnjem 
žledolomu, kjer smo utrpeli veliko škode in smo 
jo 80 odstotkov sanirali z lastnimi sredstvi, s 
pomočjo donatorjev, lokalne skupnosti, GZ Slo
venije in države, želimo čim prej nadomestiti vso 
poškodovano opremo ter popraviti nadgradnjo 
AC, da bo delo potekalo nemoteno naprej in bomo 
gasilci ustrezno pripravljeni za kakršno koli pomoč, 
ki se s strani gasilcev pričakuje,« je povedal pred
sednik društva Mitja Pavšič.

PGD Poljane, prejemnik 
plakete Občine Gorenja vas 
- Poljane za prostovoljstvo 
in požrtvovalnost v pre-
teklih 120 letih ter uspešno 
soočanje z gasilskimi izzivi 
sodobnega časa

PGD Poljane v svojih 
vrstah združuje 412 članov 
‒ od tega 81 mladih, 72 
članic, 38 pripravnikov, 39 
operativnih članov, 26 vet

eranov ter 226 prostovoljnih gasilcev. Poleg 
preventivnega in operativnega dela se ukvarjajo 
še z organizacijo drugih prireditev. Obilo energije 
namenjajo vzgoji mladih gasilcev, ti pa na tekmo
vanjih višjega ranga posegajo po najboljših mes
tih, zato so v društvu nanje upravičeno ponosni. 
Ob častitljivi 120. obletnici prve omembe poljan
skega »brambnega društva« so v letošnjem letu 
veliko truda vložili v številne akcije, natečaje, 
tekmovanja. Ne povezujejo pa se le med seboj 
in s krajem, temveč imajo povezave spletene tudi 
z gasilstvom v tujini. 

Priznanje je prevzel predsednik društva Janez 
Oblak: »To priznanje je nagrada za vse dosedanje 
delo in dokaz, da so naši člani uspešno vodili 
društvo vseh 120 let. Društvo je preživelo dve 
svetovni vojni, menjavo političnih režimov, se 
srečevalo z raznimi problemi, vendar s skupnimi 
močmi vse to tudi uspešno prebrodilo. Vse naloge, 
ki jih opravljamo gasilci, imajo skupni imenova
lec: pomoč ljudem v stiski. V društvu bomo še 
naprej veliko časa namenjali našim mladim, ker so 
tisti, ki bodo društvo lahko peljali naprej. Naloga 
operativnih članov pa je še večja usposobljenost. 
Le tako bomo lahko kos vsem nalogam, ki nam jih 
v zadnjem času nalaga narava. Obljuba sedanjega 
vodstva društva je, da svoje delo tako in še bolje 
opravljamo tudi naslednjih 120 let.«

L. R., T. D., K. Z. B., D. P.
Foto: Vito Debelak

Predsednica 
DPŽ Blegoš 
Joži Demšar

Predsednik PD 
Gorenja vas 
Darko Miklavčič

Predsednik PGD 
Sovodenj Mitja 
Pavšič

Predsednik  
PGD Poljane 
Janez Oblak
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Običajno pri prižigu rakete slišimo le pok in 
opazimo svetlobni učinek, a v resnici pride pri 
eksploziji pirotehničnih raket do hipne kemijske 
reakcije med kovinami in kisikom. »Izbira kovin 
in dodanih snovi določa barvo izsevane svetlobe, 
hitrost kemijske reakcije, razpadanje produktov v 
več delov z zakasnelo eksplozivnostjo in seveda 
kemijsko sestavo reakcijskih produktov, ki pri tem 
nastanejo,« je pojasnila Remškarjeva in dodala: 
»Želeli bi si, da bi reakcijski produkti bili povsem 
varni za zdravje, ali da jih sploh ne bi bilo. A to 
je samo utopična želja, saj uporaba pirotehnike, 
ki je zdaj na tržišču, močno zastruplja ozračje in 

Ognjemeti

Pirotehnična sredstva niso nevarna le zaradi eksplozije
Konec decembra je čas v letu, ko je uporaba pirotehničnih sredstev dejansko 
dovoljena. Razen opozoril policije in zdravnikov o poškodbah, ki jih njihova 
uporaba lahko povzroči zaradi nepazljivosti, pa se verjetno le malokdo vpraša, 
kaj se dejansko zgodi, ko poči petarda, raketa ali ko prižgemo kresničko. Za 
natančnejša pojasnila smo se obrnili na prof. dr. Majo Remškar iz odseka za 
fiziko trdne snovi na Institutu Jožef Stefan.

povzroča močno in dolgotrajno onesnaženost 
zraka z nanodelci kovin, kovinskih oksidov ter 
delci žveplovih in ogljikovih spojin. Viden dokaz 
za onesnaženost zraka je megla, ki spremlja og
njemet in jo vidimo kot dim. Ta ‘dim’ so vodne 
kapljice, ki se kondenzirajo na nanodelcih.«

Za zdravje bi bilo bolje, če bi padal dež
Ob ognjemetih je najbolj zaželeno jasno 

vreme, da se svetlobni učinki vidijo daleč 
naokoli. Strokovnjakinja pa opozarja, da bi bilo 
za zdravje najbolje, če bi med ognjemetom ali 
takoj po njem padal dež in tako očistil ozračje. 
»Onesnaženost zraka z nanodelci ali trdimi 
delci, kot jih tudi imenujemo, se poveča za 
več sto odstotkov. Nanodelci se pri eksploziji 
razširjajo vstran od centra eksplozije. Ker so 
zelo majhni, manjši od desetinke mikrometra v 
premeru, in imajo res zelo majhno maso, lahko 
lebdijo v zraku tudi več tednov. Šele konden
zacija vodne pare omogoči, da tako nastale kap
ljice padejo na zemljo ali se oprimejo površin 
rastlin ali predmetov. Zavedati pa se moramo 
tudi onesnaženosti rastlin v bližini ognjemetov, 

še posebej tistih v času vegetacije,« je dejala.
Kresničke so tudi iz barija

Med zelo iskanimi v prednovoletnem času so 
tudi kresničke, a verjetno velja dobro razmisliti, 
preden jo prižgemo ali damo v roko otroku in 
neposredno vdihavamo ostanke, ki nastajajo pri 
gorenju. Kot je pojasnila Remškarjeva, sproščajo 
običajne kresničke dolžine do 10 centimetrov v 
ozračje do 150.000 nanodelcev na kubični centi
meter in to predvsem barijaluminijeve okside 
in barijželezove okside. Daljše kresničke pa 
sproščajo ustrezno večje količine, do 350.000 
nanodelcev na kubični centimeter. Remškarjeva je 
dodala, da je skoraj 40 odstotkov mase gorljivega 
materiala kresničke barij, ostalo aluminij, železo, 
ogljik. Opozorila je tudi, zakaj bi nas to moralo 
skrbeti: »Znano je, da so področja z visoko prisot
nostjo barija poznana po pogostosti obolenj za 
multiplo sklerozo, barijev oksid pa je zelo strupen, 
povzroča poškodbe oči in pljuč. Izmerili smo, da 
se kar 10 odstotkov kovine sprosti med gorenjem 
kresničke v ozračje v obliki nanodelcev.«

Kaj se zgodi v našem telesu, če vdihavamo 
zrak, v katerem so tudi ti delci? Sogovornica je 
pojasnila, da se večji delci ustavijo v zgornjih diha
lih, nanodelci pa prek pljučnih mešičkov vstopijo v 
kri, ki jih potem raznese po vsem telesu. »Tisti, ki v 
telesnih tekočinah niso topni, in to kovinski oksidi 
večinoma niso, se nabirajo predvsem v organih, ki 
filtrirajo kri, kot so ledvica, jetra, vranica, bezgavke, 
nekateri lahko preidejo tudi membrano, ki ločuje 
kri in možgane. Zaradi onesnaženosti zraka se v 
pljučih tudi poveča število makrofagov – celic 
čistilk, kar povzroča zasluzenost pljuč, na katero 
se odzovemo s kašljem.« 

Omenjena dejstva do zdaj niso bila širše po
znana in lahko bistveno vplivajo na odločitev 
posameznika o nakupu pirotehnike. Remškarjeva 
pa vsekakor svetuje, da se ne kupuje pirotehničnih 
izdelkov, ne hodi gledat ognjemetov in da se na 
neželene učinke uporabe pirotehnike opozori čim 
več ljudi. »Trgovine, ki služijo na račun našega 
zdravja, razumejo samo besedo denar, zato jih 
bomo le z bojkotom nakupa pirotehnike lahko 
opozorili, da interes kapitala ne sme premagati 
naše pravice do čistega zraka,« je še opozorila. 
Pri tem velja omeniti tudi uporabo petard, ki 
poleg vznemirjanja okolice zaradi hrupa lahko 
povzročijo tudi trajne in hude telesne poškodbe, 
na kar jasno opozarja tudi policija. 

Tina Dolenc

Občina Gorenja vas - Poljane je že pridobila 
uporabno dovoljenje za novi vhod v zdravstveni 
dom in dvigalo, kar pomeni, da ju lahko od 
začetka decembra uporabljajo vsi obiskovalci 
zdravstvenega doma.

Sočasno z ureditvijo novega vhoda in dvi-
gala je izvajalec del, podjetje NGD iz Ljubljane, 
v začetku leta 2014 začel tudi z energetsko ob-
novo objekta. Tudi ta dela so že v zaključni fazi, 
zagon zračnih toplotnih črpalk pa je predviden 
sredi decembra, s čimer bodo bistveno znižali 
stroške ogrevanja. 

V začetku decembra pa so investitorji do-
bili tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo novega 
prizidka k zdravstvenemu domu. Prizidek bo na 
nasprotni strani novega vhoda, kar pomeni, da 
bosta po dokončanju prizidka oba vhoda v stari in 
novi del združena v povezovalnem vetrolovu. 

T. D.

Upravna enota Škofja Loka stranke krajevnih 
uradov (Gorenja vas, Železniki, Žiri) vabi, da pri 
njih opravijo storitve, ki jih nudijo. Stranke se 
lahko zglasijo v uradih, ko potrebujejo osebno iz-
kaznico, potni list, vozniško dovoljenje za sloven-
ske državljane in podaljšanja le-tega, podaljšanje 
prometnega dovoljenja. Pri njih se lahko oglasijo 
za izdajo 3. registrske tablice (zaradi poškodbe 
ali obrabe), ko želijo odjaviti vozilo iz prometa, se 
prijaviti na teoretični ali praktični del vozniškega 
izpita, sestaviti smrtovnico, prijaviti ali odjaviti 
prebivališče, potrditi podporo v času volilnih 

opravil, vpisati spremembe v evidenco gospo-
dinjstev ali pa opraviti katero izmed upravnih 
overitev (podpis fotokopije, garantno pismo), 
vključno z overitvijo knjige gostov ali pa oddati 
vlogo za pridobitev spletnega kvalificiranega 
potrdila Sigenca.

Poleg navedenih storitev pa lahko stranke na 
krajevnih uradih pridobijo vsa potrdila iz uradnih 
evidenc (zemljiškoknjižne izpise, izpise iz geo-
detskih podatkov …), prav tako pa lahko oddajo 
vloge za vse vrste potrdil  oziroma postopkov, ki 
so v pristojnosti upravne enote.

V zdravstveni dom skozi 
nov vhod, kmalu začetek 
gradnje prizidka
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Storitve na voljo na krajevnih uradih upravne enote

Uporaba pirotehnike, ki je zdaj na tržišču, močno zastruplja ozračje in povzroča močno in dol-
gotrajno onesnaženost zraka.
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Leto 2014 se približuje koncu. Kakšno 
je bilo to leto za občino? Je morda po čem, 
razen volitev, izstopalo od preteklih let?

Leto 2014 je nekoliko drugačno, vsekakor  je 
bilo v znamenju dveh velikih naravnih nesreč in 
veliko odprtih delovišč. Gradili smo vodovod in 
kanalizacijo, kar se je pripravljalo več mandatov in 
smo uspešno zaključili prav v tekočem letu. Lotili 
smo se energetskih sanacij javnih objektov, tečejo 
kar tri pomembne obnove javnih objektov, gradi 
se povsem nova prometna ureditev v Poljanah ob 
Kulturnem centru slikarjev Šubic, dogradili smo 
osrednjo čistilno napravo v Gorenji vasi. Zaključuje 
se tudi obvoznica Gorenje vasi in za začetek njene 
gradnje smo prav na občini v zadnjih letih odigrali 
ključno vlogo, predvsem z ločitvijo našega projekta 
od 4. razvojne osi, ki se je do leta 2008 obravnavala 
kot celota. Izpeljali smo podrobni prostorski načrt 
skupnega pomena občine in države in seveda 
najpomembnejše, dogovor z lastniki objektov in 
zemljišč, da smo sploh lahko pričeli graditi, za kar 
se vsem še prav posebej zahvaljujem. 

V znamenju česa je še bilo leto 2014?
Zaorali smo ledino pri turistični prepoznavnosti 

Poljanske doline, lepo se je prijel naš kolesarski 
krog, obisk se povečuje v utrdbah Rupnikove 
linije s spremljajočimi dogodki, za poroke in za 
vse zanimive dogodke na Visokem je vedno večje 
zanimanje. Odpiramo vrata tudi v tujino in prvi re
zultati so že vidni. Veliko delo smo opravili tudi pri 
prostorskih dokumentih, sprejeli smo urbanistični 
akt za območje telovadnice in zdravstvenega doma 
v Gorenji vasi ter za toplice v Kopačnici, prav v 
decembru pa se je začela tudi javna razgrnitev 
prenovljenega občinskega prostorskega načrta, 
ki je najvišji prostorski akt v občini. Leto 2014 si 
bom še posebej zapomnil, saj smo poleg omenjenih 
projektov imeli dve veliki naravni nesreči.

Kako bo občina sanirala oziroma odpravi-
la posledice in škodo?

Za sanacijo februarskega žleda in oktobrskih 
poplav doslej še nismo prejeli nobenih sredstev 
državne pomoči, zato smo obsežno materia
lno škodo pokrivali iz sredstev lastne obvezne 
proračunske rezerve, iz katere bomo v letu 2014 
porabili vsa sredstva v višini 124.000 evrov. 
Enako vsoto bomo namenili tudi v prihodnjem 
letu, ko bomo dokončno poplačali vse intervencije 
po zadnjih poplavah. Glede na to, da bomo s tem 
zagotovili le najnujnejša interventna popravila za 
prevoznost cest, samo sredstva rezerve seveda še 
zdaleč ne bodo zadoščala za trajno sanacijo vse 
nastale škode. S številnimi prerazporeditvami iz 
drugih proračunskih postavk v proračunu smo za 
naslednje leto uspeli dodatno zagotoviti skupno 
0,4 milijona evrov za začetek del trajne sanacije. 

Vlada v predvidenem akcijskem načrtu 
interventnih aktivnosti zaradi poplav ne 
namenja sredstev za sanacijo občinske javne 
infrastrukture. Kaj menite o tem? 

Intervju z županom

»Verjamem, da bomo še izboljšali 
kakovost življenja v naši skupnosti«
Z županom Milanom Čadežem smo se pred božično-novoletnimi prazniki pogo-
varjali o letu, ki je za nami in naši občini ni prizanašalo. Povprašali pa smo 
tudi o načrtih za prihodnost. 

Še vedno verjamemo, da nam bo pri sana
ciji vendarle pomagala tudi država, saj samega 
sanacijskega programa trajne odprave posledic 
poplav vlada še ni sprejela, bomo pa deležni mili
jona in pol evrov sredstev za urejanje vodotokov. 
Na občini smo pristojnim v roku oddali vse 
popise škode, pripravljamo dodatno zahtevane 
elaborate in projekte za izvedbo, zato utemeljeno 
pričakujemo, da bomo kot ena najbolj prizadetih 
občin deležni državne pomoči. Šele nato bomo 
lahko pripravili terminski plan del postopne traj
ne sanacije, za katero bi si na občini prvi želeli, 
da bi bila izvedena v kar najkrajšem času.

Ob naravnih nesrečah so prvi, ki nam po-
magajo, vedno gasilci. Bo glede na to v proračunu 
zanje namenjenih kaj več sredstev?

Požrtvovalno pomoč gasilcev ob letošnjih 
kar dveh tako obsežnih elementarnih nesrečah 
želim posebej pohvaliti, saj so opravili veliko 
delo. Zahvala gre tudi vsem drugim občanom, ki 
niso bili v gasilski obleki in se nanje velikokrat 
pozablja. Njihovo delo izjemno cenimo, zato smo 
v celoti odobrili plačilo vseh prejetih zahtevkov in 
ostalih stroškov za potrebe njihovega nemotenega 
dela. Ob žledu je občina poravnala zahtevek za 
refundacije plač v višini 18.000 evrov ter stroške 
goriva, malic in poškodovane opreme v višini 
14.000 evrov. Kar se tiče oktobrskih poplav, vseh 
zahtevkov še nismo prejeli, jih bomo pa prav 
tako poravnali v celoti. V proračunu za leto 2015 
smo zagotovili še preko 100.000 evrov dodatnih 
sredstev za gasilska društva, občinsko gasilsko 
poveljstvo, stroške usposabljanja in intervencij ter 
zavarovanj odgovornosti in vozil z opremo. 

Veliko stavite na turizem kot pomembno 
gospodarsko panogo. 

Spodbujanje razvoja turizma bo še naprej ena 
prednostnih nalog občine. Poljanska dolina je ved
no bila privlačna. Da bo še bolj, bomo poskrbeli vsi 
skupaj na način, da razvijemo čim več zanimivosti, 
ki bodo turiste v naših krajih zadržale dlje časa.

Kaj pa druge gospodarske panoge in 
pomoč podjetnikom?

Občina tudi za razvoj drugih gospodarskih 
panog vzpostavlja ugodno okolje, kar smo 
dokazali z vzpostavitvijo con Todraž in Dobje. 
Gospodarska cona Todraž, ki smo jo predhodno 
komunalno opremili, je izjemno intenzivno 
zaživela, odprtih je bilo veliko novih delovnih 
mest, s prostorskim načrtom občine omogočamo 
tudi njeno širitev. Občina pomaga s subvencijami 
preko javnih razpisov za samozaposlovanje, za
poslitve novih delavcev, udeležbo na sejmih … 
Podjetniške ideje se razvijajo, vlog za dodelitev 
subvencij je vedno več, zato bomo že prihodnje 
leto povišali sredstva za ta namen.

Kako kaže z nadaljevanjem projektov 
toplic in Visokega?

Za Toplice v dolini Kopačnice se delno spremi
nja prvotni predlog in projektna skupina dela na 

izboljšanju idejne zasnove. Na Visokem je v načrtu, 
da bi v dvorcu kot osrednjem objektu uredili in 
razširili razstavo v pritličnem delu, v gospodarskem 
poslopju pa postopoma pričeli s prenovo kletnih 
prostorov in hleva v večnamenski prostor, ki bi bil 
namenjen za poročna slavja in druge prireditve. 
Intenzivno bomo nadaljevali promocijo Poroke na 
Visokem in se na omenjeni lokaciji trudili izpeljati 
čim več odmevnejših prireditev.

Omenili ste povečanje prepoznavnosti 
občine in Poljanske doline tudi z uporabo 
socialnih omrežij.

Že v začetku leta smo pričeli s projektom 
večje prepoznavnosti in oglaševanja Poljanske 
doline kot naravne celote. V pripravi je moderna 
spletna stran, kjer se bodo lahko predstavili vsi 
tisti, ki kaj počnejo, delajo, ustvarjajo in bi radi bili 
prepoznavni in s pomočjo te strani tudi kaj prodali. 
Na Facebook strani, ki že deluje, oglašujemo naše 
prireditve in druge zanimivosti, spletna stran Pol
janska dolina bo pa zaživela februarja. 

Imate morda v mislih kakšen projekt tudi 
za mlade oziroma razmišljate kaj tudi v tej 
smeri? 

Študentje imajo lepe prostore v zdravstveni 
postaji, tako da imajo možnost druženja in us
tvarjanja. Za organizacijo prireditev bodo na voljo 
spet prostori v obnovljenem Sokolskem domu, za 
druge ideje in pobude sem pa vedno na voljo.

Kakšni so načrti za leto 2015? V katere 
projekte se boste usmerili?

Začeto delo bomo na vseh področjih še naprej 
nadaljevali tudi v prihodnje, zaključiti moramo 
začete investicije, izvesti ukrepe trajne sanacije 
po letošnjih elementarnih nesrečah, izboljšati 
stanje na občinskih cestah ter tekoče izvajati 
vse redne naloge. Za prihodnje leto pa imamo 
prav poseben cilj tudi glede priprave dokumen
tacije za večnamensko dvorano v Gorenji vasi, 
pričakujemo gradbeno dovoljenje, kakor tudi za 
vodovod Lučine. Na Tavčarjevem dvorcu Visoko 
bi radi razširili razstavne prostore ter pričeli z 
obsežno obnovo pritličja gospodarskega poslopja 
in okolice dvorca. Nadaljevali bomo s promocij
skim delom območja Poljanske doline, prva bo 
že spomladi na Dunaju, kjer bomo predstavili 
pomembne Poljance, ki so tam delovali. Veliko 
pričakujemo tudi glede novega programskega 
obdobja evropskih pomoči, kjer bodo v prihod
njem letu prvi razpisi, na katere se bomo dobro 
pripravili in tako odprli nove projekte za več 
prihodnjih let. Skratka, izkazuje se, da delamo 
uspešno in učinkovito, na področjih, ki doslej 
nismo prišla na vrsto, bomo svoje aktivnosti 
povečali in verjamem, da bomo s tem še izboljšali 
kakovost življenja v naši lokalni skupnosti …

Lidija Razložnik in Damjana Peternelj
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Varovana območja določajo predpisi in 
pristojno ministrstvo pripravlja novo uredbo, 
ki bo na novo določila vodovarstvena območja 
in ta se bodo ponekod nekoliko razlikovala od 
obstoječih, določenih z odlokom iz leta 1989. In
formativne podatke o vodovarstvenih območjih 
lahko dobite na Občini Gorenja vas  Poljane 
(tel. št. 04/5183122). Gradnja ‘nepretočne grez
nice’ (vodotesen zbiralnik komunalne odpadne 
vode) je dovoljena le za stavbe na območjih 
s prepovedjo odvajanja odpadne vode v vode 
in stavbe s posebnimi razmerami z negativnim 
vplivom na delovanje MKČN (geografske 
razmere ali nestalno naseljene stavbe). Pogosto 
se lastnikom objektov zastavlja vprašanje o 
posledicah za primer nepravočasne ureditve 
odvajanja in čiščenja komunalne vode iz stavbe 
v njihovi lasti. Inšpekcijske službe, pristojne za 
nadzor nad upoštevanjem okoljskih predpisov, 
lahko v primeru nepravočasne vgradnje MKČN 
naložijo izvedbo ukrepov za odpravo nesklad
nosti in plačilo globe, ki znaša za fizične osebe 
od 300 do 1.200 evrov, za pravne osebe pa od 
4.000 do 40.000 evrov.

MKČN so gradbeni proizvodi in njihova 
skladnost s standardi izkazuje proizvaja-
lec z izjavo o skladnosti, katera temelji na 
uspešnem preizkusu čistilne naprave. Izjava 
os skladnosti ‘nadomešča’ prve meritve in obra
tovalni monitoring. Bistvene zahteve za grad
bene proizvode, ki morajo biti izpolnjene ves 
čas ekonomsko sprejemljive življenjske dobe, 
so mehanska obstojnost in učinkovitost, varnost 
pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita 
ter varovanje okolja, varnost pri uporabi, zaščita 
pred hrupom ter varčevanje z energijo in ohran
janje toplote. Namembnost MKČN je ustrezno 
čiščenje komunalne odpadne vode, ki nastaja 
v stavbi. Čiščenje komunalne odpadne vode 

Male komunalne čistilne naprave (MKČN)

Uporaba pretočnih greznic dovoljena 
le do konca leta 2015 oziroma 2017
Rok za ureditev čiščenja komunalnih odpadnih voda v individualnih malih ko-
munalnih čistilnih napravah do 50 PE se izteče 31. 12. 2015 za objekte na vo-
dovarstvenih in drugih varovanih območjih, za ostale objekte pa 31. 12. 2017.

poteka z biološko razgradnjo, vendar različne 
MKČN uporabljajo različne postopke čiščenja, 
končna produkta čiščenja sta očiščena odpadna 
voda in blato oziroma mulj. Rastlinske naprave 
niso gradbeni proizvodi, zato zanje izjav o 
skladnosti ni. Skladnost njihovega obratovanja 
se preveri s prvimi meritvami  in obratovalnim 
monitoringom. Prve meritve se izvede v roku 
od 3 do 9 mesecev po začetku obratovanja, 
monitoring pa se izvaja na vsaka 3 leta. 

Pred odločitvijo za nakup in vgradnjo 
MKČN se je koristno posvetovati, pridobiti 
ponudbe in si ogledati že delujoče čistilne 
naprave. Pri odločanju o tem, katero čistilno 
napravo bo investitor kupil, je priporočljivo, 
da investitor ponudnika seznani s podatki:  (I) 
količina in obremenitev komunalne odpadne 
vode (število prebivalcev in enakomernost 
obremenitve), (II) nevarnost podtalnice, geome
hanske lastnosti terena, (III) lokacija in nivo 
obstoječega iztoka iz objekta ter možna lokacija 
za malo čistilno napravo, (IV) možnosti za odva
janje odpadne vode iz male čistilne naprave (npr. 
možnost odvajanja s ponikanjem v tla, odvajanje 
v obstoječo kanalizacijo), (V) možnosti za dostop 
do lokacije male čistilne naprave (odvoz blata 
in vzdrževanje). Svetovanje in pomoč pri pri
dobitvi ponudb za občane občine Gorenja vas 
 Poljane nudi Razvojna agencija Sora, d.o.o., 
na Poljanski cesti 2 v Škofji Loki. Priporoča 
se predhodni dogovor  (tel. št. 04/5060 220). 
Investitorjem priporočamo, da pri pridobivanju 
ponudbe od prodajalca zahtevajo podatke o: 
(I) investicijskih stroških (nabava, vgradnja in 
zagon male čistilne naprave), (II) predvidenih 
vzdrževalnih in obratovalnih stroških (npr. 
poraba električne energije, stroški rednega 
servisa, količina in pogostost odvoza blata), 
(III) garanciji in pričakovani življenjski dobi, 

(IV) referencah o že obratujočih malih čistilnih 
napravah z možnostjo ogleda, (V) razpolaganju 
z ustrezno dokumentacijo (izjava o skladnosti, 
CE znak, navodila in garancija). V zadnjih letih 
je bilo organiziranih več predavanj in ogledov 
že vgrajenih MKČN na območju Slovenije. Za 
leto 2015 ni načrtovanih organiziranih ogledov, 
možni pa so v lastni režiji. Informacije o vgra
jenih MKČN v občini Gorenja vas  Poljane in 
kontaktnih podatkih lastnikov dobite na Občini 
pri Kristini Knific ali na Razvojni agenciji 
Sora, d.o.o. 

Najnižja cena male čistilne naprave 
običajno ni zagotovilo za najnižje stroške 
izgradnje in obratovanja, zato priporočamo, 
da investitorji upoštevajo pričakovano 
življenjsko dobo male čistilne naprave, in-
vesticijske in obratovalne stroške. Po vgradnji 
MKČN je potrebno pri IJS vložiti vlogo za 
izdelavo ocene obratovanja MKČN. Po izdelavi 
ocene obratovanja, ki izkazuje obratovanje 
MKČN skladno z zahtevami, sledi vpis MKČN 
v evidenco in na položnici se tudi zniža znesek 
okoljske dajatve za 90 %, če je učinek čiščenja 
enak ali večji od 80 % po KPK, v nasprotnem 
primeru pa za 40 %.

Za vgradnjo MKČN je mogoče pridobiti 
nepovratna sredstva, ki jih dodeljuje Občina 
Gorenja vas - Poljane na podlagi javnega 
razpisa. Javni razpis objavi enkrat letno (ok
tober) v lokalnem časopisu Podblegaške novice 
in na spletni strani občine. Na razpis se lahko 
prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem v 
občini, ki so lastniki MKČN. Sredstva se lahko 
dodelijo izključno za opremo stanovanjskih 
objektov z MKČN na območjih, kjer se ne 
načrtuje izgradnja javne kanalizacije. Območja 
gradnje javne kanalizacije so določena z opera
tivnim programom, ki je na vpogled na sedežu 
občine Gorenja vas  Poljane. Višina sredstev 
se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja 
novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini 
do 150 evrov na PE (PE – enota zmogljivosti 
čiščenja MKČN) in največ 30 % nabavne 
vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in 
rabati) oziroma do porabe sredstev sprejetega 
proračuna. Za leto 2015 je za ta namen rezer
viranih 30.000 evrov.

Za vgradnjo MKČN do 50 PE gradbeno 
dovoljenje ni potrebno. MKČN do 50 PE, 
ki se gradi za lastne potrebe, je po Uredbi o 
vrstah objektov glede na zahtevnost enostaven 
objekt, za katerega ni potrebno pridobiti grad
benega dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: (I) da ima investitor pravico graditi na 
zemljišču, (II) da gradnja objekta ni v naspro
tju s prostorskimi akti, (III) da ima investitor 
pridobljena soglasja upravljavca v primeru 
posega v varovalni pas javne infrastrukture ali 
v primeru posega v varovana območja, (IV)  da 
je zagotovljen minimalen odmik od sosednjega 
zemljišča (4 metre).

Kristina Knific

Rastlinske čistilne naprave niso gradbeni proizvodi, zato zanje izjav o skladnosti ni. 
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V Gorenjo vas je Miklavž v spremstvu 
angelčkov in parkeljnov prišel v soboto, 6. decem
bra, še pred njegovim prihodom pa so otroci TD 
Žirovski vrh pripravili igro o tem, kako so otroci 
včasih čakali Miklavža. Niso si želeli dragih in 
velikih daril, številni si zaradi pomanjkanja sploh 
niso upali nastaviti peharjev. Zato pa so drugi 
z njimi nesebično delili svoja darila, da nihče 
ni ostal praznih rok. In to je bilo tudi sporočilo 
letošnje predstave, ki sta jo napisali in postavili na 
oder Lucija Kavčič in Tončka Oblak: da je tudi v 
današnjem času veliko otrok, ki zaradi finančne 
stiske ne bodo deležni obdarovanja. Tudi njim 
lahko polepšamo praznični čas s tem, da se jih 
spomnimo in z njimi delimo darila. Miklavž je 
sicer v Gorenji vasi obdaril 230 otrok, starih do 10 
let, iz Gorenje vasi, Dolenje in Gorenje Dobrave, 
Dobravšc, Todraža, Bačen ter Žirovskega Vrha 
sv. Urbana in Antona. Pri nakupu daril mu je 
pomagala KS Gorenja vas.  

V Lučinah so otroci Miklavža pričakali 
s Tinkom Polovinkom

Miklavž se je letos v Lučinah mudil dva dneva. 
Skupaj s parkeljni je na večer pred svojim godom 
obiskal domove v kraju in okolici, v nedeljo pa 
sta ga KUD Zala in krajevna skupnost povabila na 
srečanje z otroki v večnamenski dom. Tam je 62 
otrokom, starim do sedem let, razdelil darila, ki mu 
jih je pomagala pripraviti krajevna skupnost.  

Člani kulturnega društva pa so poskrbeli, da 
so otroci lažje počakali na darila. Pripravili so jim 
igrico Janeza Bitenca Tinko Polovinko. To je fant, 
ki vse dela samo na pol. Nekega dne v šolo odide 
na pol oblečen in psiček ter mucek, ki ga srečata, 
sta zelo presenečena nad njegovim obnašanjem. 
Tinko se nato s pomočjo ene od živalic poboljša 
in postane priden fantek. Miklavž s svojim sprem

Miklavž

Tudi letos z lepimi darili med najmlajše
Prvega dobrega moža v decembru otroci nestrpno pričakujejo in tudi letos ni bilo 
nič drugače. Njegov prihod so marsikje popestrili z različnimi predstavami. 

stvom, ki ga na koncu tudi obiščejo, pa vseeno ne 
ve, ali si Tinko zasluži celo darilo ali samo pol.

Za starejše otroke vsaj bomboni …
Kulturno dvorano zadružnega doma Sovodenj 

so popoldne pred godovanjem svetega Miklavža 
tudi letos v velikem številu zasedli starši in otroci 
od enega leta starosti pa do petega razreda osnovne 
šole. Mednje so se pomešali tudi starejši otroci, ki 
radi spremljajo mlajše brate ali sestre in upajo na 
kakšen Miklavžev ali parkeljnov bombon.

Obiskovalci v dvorani so si ogledali otroški 
muzikal Izgubljena snežinka. Junake so upodobili 
starejši učenci dramske skupine Podružnične šole 
Sovodenj, na Orffova glasbila pa so jih spremljali 
njihovi sošolci in sošolke. Nekateri so imeli vlogo 
igralcev in še instrumentalistov.

Čeprav bi vsaj nekateri do konca najraje 
obsedeli kar v dvorani, so tudi letos Miklavža 
pričakali pred dvorano. V spremstvu dveh 
parkeljnov je prišel kar peš, menda zato, ker 
novi konji njegovega prevoznika še niso vešči 
voziti takega potnika. Ob prihodu v dvorano si 
je najprej malo odpočil in pogledal ples plesne 
skupine učencev Podružnične šole Sovodenj. 
Otroci so komaj čakali, da je stopil na oder ter 
vzel v roke debelo in težko knjigo, kamor si čez 
leto zapisuje ocene za pridnost otrok. Odprlo se 
mu je ravno na strani s samimi pohvalami, zato 
je  z veseljem k sebi klical malčke, predšolske 
in šolske otroke. Kar nekaj čez 100 jih je bolj ali 
manj veselo odkorakalo po darilo, najmlajšim 
so pomagali starši. Veliko predšolskih otrok je 
pogumno vzelo tudi ponujene bombone iz rok 
črnih parkeljnov. V vrečkah pa so otroci našli 
igrače, pisala, risala, kaj sladkega in drugo. 

V priprave je bilo vloženega dosti časa in 
truda, v dvorani pa je bilo v dobri uri konec vsega 

lepega. Da se je vse tako izteklo, so poskrbeli 
odgovorni v krajevni skupnosti in na občini, 
učiteljice v šoli, člani kulturnoumetniškega 
društva in seveda Miklavž.

Miklavž tudi čisto pod Blegoš
Miklavž je obiskal in obdaroval tudi otroke 

iz vasi pod Blegošem. V dvorani v Leskovici je 
razdelil darila 44 otrokom od prvega do desetega 
leta starosti iz vasi Debeni, Studor, Leskovica, 
Laze, Lajše, Robidnica, Krnice in Kopačnica. Pred 
prihodom Miklavža, parkeljnov in angelov so si 
otroci ogledali kratko igro, katere rdeča nit je bila 
rožni venec in kako se ga moli. Letos je Leskovico 
obiskal tudi parkelj s košem, v katerem je imel 
kar nekaj šib, ki jih je razdelil med otroke, ki niso 
bili zadosti pridni. Pri dogodku v organizaciji 
Jasmine Likar so sodelovali še Žan Mezeg, Urška 
Trček, Luka Jelovčan, Kristjan Šturm, Veronika 
Klemenčič in Marija Klemenčič.

Dan kasneje je Miklavž v zadružnem domu na 
Hotavljah obdaroval še okrog 120 otrok od prvega 
do desetega leta starosti iz vasi Hotavlje, Srednje 
Brdo, Hlavče Njive, Volaka, Čabrače, Suša in 
Jelovica. Tudi tu so si lahko otroci ogledali krajšo 
igro, s katero sta se predstavili Nika in Nina Justin. 
Za organizacijo dogodka sta poskrbela Janez Pivk 
in Marjan Štremfelj. Za obdarovanje otrok tako 
v Leskovici kot na Hotavljah pa finančno KS 
Gorenja vas in lokalni podjetniki.

Miklavževanje v krajevnih skupnostih 
Javorje in Poljane

Letos je sv. Miklavž otroke v KS Javorje in Pol
jane obiskal 5. decembra. Miklavževanje v Javorjah 
je potekalo v organizaciji TD Stari vrh, finančno pa 
je bil nakup daril podprt s strani KS Javorje in TD 
Stari vrh. Prireditev ob prihodu prvega dobrega 
moža je potekala v cerkvi sv. Tilna v Javorjah. 
S praktičnim darilom, v katerem se je skrivala 
družabna igrica/knjiga, čokolada, ter z medenja
kom so obdarili 104 otroke. Darila so prejeli otroci 
do petega razreda oz. do desetega leta starosti. 
Starejšim otrokom, teh je 26, so pripravili čokolado 
in medenjak. Ob tem ne pozabijo na župnika, ki 
prav tako prejme praktično darilo. Starejši otroci so 
prevzeli vloge angelčkov in parkeljnov. Nastopajoči 
so se že nekaj dni pred dogodkom potrudili in 
pripravili maske in obleke.

Miklavž je otroke iz KS Poljane obiskal v 
tamkajšnjem kulturnem domu. Stroške daril, 
ki jih pripravijo za otroke, krije KS Poljane. 
Letos so pripravili darila za 400 otrok. V darilu 
so otroci našli skodelico, piškote, bombone, 
čokolade, sadje in sok. Dvorana kulturnega 
doma je bila nabito polna otrok, ki so z nestrp
nostjo čakali prihod sv. Miklavža. Tega so 
seveda pospremili parkeljni in angelčki. Pred 
njegovim prihodom je potekala kratka igrica, 
v kateri so sodelovali osnovnošolci.

Na Trebiji je za obdarovanje po hišah poskrbel 
KŠD Škribovc. Otroke so obiskali na predvečer 
Miklavža na Trebiji, Fužinah, v Podgori in Kladju. 
KS Trebija pa bo poskrbela za prihod še enega 
dobrega moža tik pred novim letom, Božička. 

T. D., M. B., M. Č., L. R., M. Bu., K. Z. B.
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Trebijski Miklavž pregleduje knjigo z ocenami za pridnost otrok.
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Odprtje razstave v Sirnici Pustotnik

Poljanski bradači in moštacarji
V slovenskem prostoru vse bolj prepoznaven karikaturist Boris Oblak je 12. 
novembra v Sirnici pri Pustotniku v Gorenji vasi odprl razstavo karikatur z 
duhovitim naslovom Poljanski bradači in moštacarji. 

Milan Brence in Boris Oblak med bradači.

Fo
to

: T
it 

Ne
šo

vić

To je že njegova osma samos
tojna razstava. Kot pove naslov, je v 
svojem edinstvenem slogu upodobil 
bolj ali manj znane poljanske rojake, 
ki jih krasijo brada, brki ali oboje 
skupaj. Zaradi tega dejstva so seveda 
portretiranci na razstavi samo pred
stavniki moškega spola. Med najbolj 
znanimi upodobljenci so pisatelj Ivan 
Tavčar, slikar Anton Ažbe, biolog 
Ivan Regen, karikaturist Iztok Sitar ... 
Prodajni prostor v Sirnici je zasnovan 
kot priložnostna galerija, ki ponuja 
možnost občasnih razstav; karikature 
bodo na ogled predvidoma do konca 
januarja. Izdelane so z digitalno teh

niko – umetnik riše s posebnim pisalom na 
grafično tablico, ob tem ne uporablja drugih 
efektov kot le čopič, radirko in orodje za izbiro 
in menjavo barv.  S karikaturo se je Oblak sicer 
začel ukvarjati že pred 13 leti, še kot študent. 
Do danes jih je v klasični in digitalni tehniki 
narisal že okrog 1500. Obiskovalce razstave je 
pozdravil gospodar na kmetiji pri Pustotniku 
Milan Brence, za glasbeno obogatitev dogodka pa 
je poskrbel Martin Ramoveš s skladbami iz nje
govega avtorskega albuma Nesojeni kavboji.  Kot 
poljanska bradača sta tudi onadva dobila Borisovi 
karikaturi.  Poleg likovne in glasbene umetnosti so 
bile obiskovalcem na voljo raznolike kulinarične 
dobrote. Avtor razstave je še povedal, da so skupaj 
z obiskovalci ugotovili, da je mogoče združiti tudi 
na videz nezdružljivo, kmetijo in visoko umetnost, 
ter da lahko vsak pripomore k dvigu kulturnega 
utripa v Poljanski dolini.   

Jure Ferlan

Ideja o skupnem koncertu se je porodila na 
lanskem občnem zboru društva, ko se je MVS 
Pozdrav priključil KUD Ivan Regen. »Glede na 
to, da vsaka sekcija deluje povsem samostojno 
in ima svoje načrte, je preteklo nekaj časa, da 
smo se uskladili,« pripoveduje Janez Čadež in 
nadaljuje: »Na lanskem koncertu so Štedientje 
že sodelovali, letos se nam je pridružila še VS 
Cantabile, s katero si »Pozdravovci« delimo 
tudi dva pevca.« MVS Pozdrav je bila tudi sicer 
gonilna sila oziroma organizator omenjenega 

KUD Ivan Regen

Prvi skupni koncert vseh pevcev društva
V avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas je 7. decembra ponovno odmevalo ubrano 
petje poljanskih pevk in pevcev. Moška vokalna skupina Pozdrav (MVS Pozdrav), 
Vokalna skupina Cantabile (VS Cantabile) in Štedientje, ki delujejo pod okriljem 
KUD Ivan Regen, so obiskovalce, zbralo se jih je približno 200, navdušili s pr-
vim samostojnim koncertom in tako obeležili tudi 146 let od rojstva slovenskega 
biologa Ivana Regna, ki se je rodil v Lajšah nad Gorenjo vasjo.

dogodka. »Veseli smo predvsem, da smo za
dovoljili dokaj številčno publiko, ki nas počasi 
šele spoznava,« ugotavlja Čadež. Na koncertu, 
katerega rdeča nit je bil Ivan Regen s svojimi 
citrami, je nastopila tudi citrarka Barbara Dole
nec. Vse tri nastopajoče skupine pa so navdušile 
z slovenskimi ljudskimi in avtorskimi pesmimi. 
Glede na odziv obiskovalcev si nastopajoči 
želijo, da bi koncert postal tradicionalen in da 
bi tudi domačini radi in z veseljem prisluhnili 
zborovskemu petju.

V svoje vrste vabijo nove pevce
Kot pojasnjuje Čadež, imajo vse tri voka

lne skupine svoj specifičen zvok in svoj način 
umetniškega ustvarjanja, tako da lahko vsaka 
skupin ponudi poslušalcem nekaj posebnega. 
»Upamo, da se bo našel še kakšen dober pevec, 
ki bi želel sodelovati v kateri izmed skupin, 
in okrepil zasedbo v tistem delu, ki je najbolj 
kritična. Tu imam v mislih predvsem tenorje. 
Že zdaj dva pevca pojeta pri dveh zasedbah in to 
sodelovanje znotraj društva bi lahko še razširili, 
hkrati pa seveda iskali tudi nove.« Vse tri skupine 
se bodo v prihodnjem letu udeležile območnega 
srečanja pevskih zborov v Škofji Loki. Prihodnje 
leto marca bo MVS Pozdrav organiziralo letni 
koncert, na katerega bodo povabili gostujoči zbor 
izven naše občine. Letni koncert je namreč poka
zatelj dela skozi vso sezono in praznik za pevski 
zbor oziroma skupino. Prav tako jih bo mogoče 
slišati na katerem od dogodkov, ki se bodo odvi
jali v občini. Se pa pevci MVS že veselijo obiska 
v Banja Luki konec junija, kamor jih je povabilo 
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav 
Banja Luka. Tam bodo nastopili na t.i. prireditvi 
»Slovenski dan«, ki jo tamkajšnji Slovenci vsako 
leto priredijo v čast našemu dnevu državnosti. V 
začetku septembra bodo člani MVS Pozdrav gos
tili pevski zbor društva Slovencev Kredarica iz 
Novega Sada. »Omenjeni pevski zbor vsako leto 
obišče en kraj v Sloveniji, kjer priredijo koncert, 
projekt pa finančno podpre tudi Urad za Slovence 
po svetu. To bo predvsem velik organizacijski 
zalogaj, ki pa nam bo dal možnost gostovanja v 
Novem Sadu,« je strnil Čadež.

Prvi samostojni koncert vseh treh sekcij, 
ki delujejo pod okriljem KUD Ivan Regen, 
je nedvomno pokazatelj kakovostnega zboro
vskega petja, ki lahko odmeva tudi izven meja 
naše občine. 

Lidija Razložnik
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Koncert v počastitev rojstva Ivana Regna je sooblikovala tudi Vokalna skupina Cantabile.
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Obiskovalec lahko le nemo opazuje panja 
posekanih mogočnih stoletnih lip, ki sta brez 
večjih poškodb prestali letošnji žled. Breg ob 
cerkvi je nasut z veliko količino kamenja, be
tona, zdrobljenih plastičnih cevi in odpadkov. 
Zavaljeni po tem nasipu ležijo razbiti ostanki 
klopi ter klesane kamnite stopnice iz cerkve, ki 
spadajo med najstarejše izdelke iz hotaveljske
ga kamna. Odstranili so jih med letošnjimi deli 
na cerkvi. Kot je povedal Modest Erbežnik iz 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, se posegi 
v cerkev sv. Jedrti, ki je kulturni spomenik 
lokalnega pomena, izvajajo brez soglasja Za
voda. Dela potekajo brez strokovnega nadzora 
in velike količine betona so spremenile prvotni 
izgled te kvalitetne baročne arhitekture. To 
tudi ni v skladu z določili občinskega odloka 
o razglasitvi cerkve za kulturni spomenik. S 
posekom lip in zasipanjem odpadnega mate
riala je bil uničen edinstven ambient, saj so 
lipe značilne spremljevalke slovenskih kultnih 
prostorov. Žal takšen odnos do dediščine v naši 
občini ni osamljen primer. Erbežnik je dodal, da 
se trenutno nekaj podobnega dogaja na cerkvi 
na Malenskem vrhu in pri Svetem Križu, kjer 
so bile s preslikavo uničene baročne freske. Ob 
tem se lahko vprašamo, kaj bomo sploh še imeli 
pokazati turistom, pa tudi zanamcem.

Jure Ferlan

Kulturna dediščina

Obnova ali ...?
Še poleti si je lahko pohodnik, ki je šel mimo na Blegoš, ali kateri izmed redkih 
turistov, ki zaidejo v te konce, odpočil na klopi pod drevesi pri cerkvi v Čabračah. 
Sedaj to ni več mogoče.

Po izročilu je Barbara živela v Nikomediji v 
Mali Aziji v tretjem stoletju. Bila je hči pogan
skega kralja Dioskurja, vendar je sama sprejela 
krščansko vero, kar je bilo za očeta nesprejem
ljivo. Ker ni hotela spremeniti svoje odločitve, 
je to plačala s svojim življenjem. Kipec sv. Bar
bare je bil prisoten v vseh slovenskih rudnikih, 
vse do konca 2. svetovne vojne. Nova oblast 
je stoletja dolgo tradicijo ukinila, iz nemškega 
rudarskega okolja pa je ostal pozdrav Srečno 
(Glückauf). Ob koncu osemdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko se je bližal konec skupne države, je 
v RUŽV v Todražu nastala za takratne čase še 
malce izzivalna ideja, da kot najmlajši rudnik 
postavimo kipec sv. Barbare v rudniško jamo. 
Najprej smo s prostovoljnimi prispevki zbrali 
denar, kipec pa je naredil Wolfgang Kogler, kipar 
v samostanu Pleterje. V nedeljo, tretjega decem
bra leta 1989, je na dan sv. Barbare župnik Alojz 
Oražem v cerkvi sv. Urbana blagoslovil kipec, 
ki smo ga takoj odnesli v že pripravljeno nišo na 
vstopu v podkop P10. Še istega meseca je bil v 
rudniški menzi zbor vodij rudniških reševalnih 
čet Slovenije, vključno z rudarskimi inšpektorji. 
Po sestanku smo jih povabili na ogled kipca sv. 
Barbare. Glede na to, da so bili prisotni predvsem 
iz Titovega Velenja, Zasavja, Idrije …, je bilo ob 

Rudnik Žirovski vrh

Ob prazniku sv. Barbare, zavetnice rudarjev 
Rudarjenje pod zemljo je bilo že od prvih začetkov težko in nevarno početje. Podobno 
kot v marsikateri drugi dejavnosti so si tudi rudarji izbrali zavetnika, pomočnika v 
sili. Za moški poklic je zanimivo, da so si izbrali svetnico sv. Barbaro.

povabilu na obrazih opaziti precejšnje nelagodje, 
zadrego. Kaj narediti? Takratni vodja reševalne 
čete RUŽV in tehnični vodja jame Andrej Pisk 
jih je počasi le premaknil s stolov in sledil je 
ogled kipca. Pripravil sem fotografski aparat 
za spominsko sliko. »Hvala za trud, ampak ne 
danes,« je bil uraden 
sklep. 

Nekdanji rudarji 
se zberejo v 
decembru 

Šele nekaj let 
potem, ko se je Slo
venija osamosvojila, 
so zgledu RUŽV 
s led i l i  š e  d rug i 
slovenski rudniki. 
Rudniška jama je 
danes zaprta, kipec 
sv. Barbare se sedaj 
nahaja v muzejskem 
delu objekta CDU 
v Todražu. Od leta 
1989 dalje se vsako 
leto knapi zberemo 

prvo soboto v decembru pri maši v cerkvi sv. 
Urbana. V mežnariji potem sledi kratek klepet. 
Tako je bilo tudi letošnjega decembra. Upam, 
da bomo znali ohranjati običaj tudi naprej. Sv. 
Barbara nam je ves čas stala ob strani in nas 
po svojih močeh varovala, saj se je delavcem 
RUŽV od leta 1976 dalje zgodila samo ena res 
težka nesreča, ki je imela za posledico trajno 
invalidnost.  

Jože Rojc

Nekdanji rudarji z vodstvom rudnika ob letošnjem prazniku sv. Barbare 

Fo
to

: J
ur

e 
Fe

rla
n

Fo
to

: J
ur

e 
Fe

rla
n



14

Kot je povedala Mateja Čadež iz Gostilne 
Jager, je sodelovalo osem ekip iz vse Poljanske 
doline, od Žirov do Škofje Loke, med njimi so 
se štiri uvrstile v finale, ena od teh je bila tudi 
županska naveza ČadežJeše. Župan Gorenje 
vasi  Poljan, Milan Čadež, je bil prav vesel, da 

Prvi polfinalni turnir dobro obiskan

Balinanje za pokal Rupnikove linije
6. decembra je v utrdbi na Golem vrhu potekal prvi polfinalni turnir v balinanju 
za pokal Rupnikove linije. Tradicionalno ga zadnja leta organizirajo Občina 
Gorenja vas - Poljane z gostilnama Jager in na Vidmu.

Ob balinarskem turnirju je po utrdi potekalo tudi redno 
mesečno vodenje. Naslednje bo v soboto, 3. januarja, 
ob 10. uri. Vaš vodnik bo Matjaž Šifrar. Obiskovalcem 

na občini priporočajo, da se toplo oblečejo in 
primerno obujejo. Cena vodenja je štiri evre.

se je na njegovo povabilo odzval tudi Ješe. Na 
splošno je najbolj vesel dogodka in tega, da so 
se pred štirimi leti odločili za organizacijo. Ob 
pravi promociji jim namreč kar dobro uspeva. 

Škofjeloški župan Miha Ješe po prvi zmagi 
ni skrival veselja, saj je šele drugič balinal, je pa 

prepričan, da jima bo tudi v finalu dobro šlo. 
Na občini se zavedajo, da marsikaterega 

obiskovalca v utrdbi dobijo tudi na račun lani 
postavljene stalne muzejske zbirke. Marjeta 
Šifrar, višja svetovalka za področje turizma 
na občini, je povedala, da se trudijo, da jo čim 
bolj promovirajo. Imajo tudi odlične vodnike, 
ki so jih lani izobrazili in poskrbijo za kako
vostno vodenje. Poleg tega so v letošnjem letu 
na Golem vrhu naštevali obiskovalce iz vseh 
koncev Slovenije (in tujine!). »Kar je dokaz, da 
tudi širše postajamo znani po Rupnikovi liniji in 
utrdbi Goli vrh,« je še dodala Šifrarjeva.  

Naslednja polfinalna tekma bo 10., finalna 
pa 17. januarja prihodnje leto. 

Damjana Peternelj 

David Mohorič, Boštjan in Marko Peternel 
ter Peter Čadež (zaradi bolezni je manjkal 
Sebastjan Krek, Jure Dolenc pa je kot instru
mentalist prijatelje spremljal iz občinstva) so 
se v prvem delu večera predstavili predvsem z 
ljudskimi napevi, katerih teme so bile snubitev, 
ženitev, hvalospev dekletom … Kot goste so 
medse povabili kvartet trobil Libertas, v kat
erem je tudi ‘Štedient’ Peter Čadež, vsi fantje 
pa so člani Mestnega pihalnega orkestra Škofja 
Loka. V drugem delu so obiskovalci slišali 
nekaj avtorskih skladb Štedientov, kot sta Po
lanska lipa in En štamparl, pa tudi nekaj priredb. 
Občinstvo je uživalo ob poslušanju dalmatinske 
Ako bi pošla spat, ki jo je v poljanščino zapisal 
sicer najpogostejši pisec besedil za zasedbo Da
vid Mohorič. Pesem je bila premierno predstav
ljena, ravno tako kot priredba The lions sleep 
tonight, ki sta jo priredila s Petrom Čadežem. 
Obiskovalcev ni pustila ravnodušnih, saj jih je 
spravila v smeh že z naslovom: Ma vimene. Iz

Hlavče Njive

Štedientje spet navdušili obiskovalce na letnem koncertu
V nekoliko manj obiskani, a nič manj zanimivi utrdbi Rupnikove linije na Hlavčih 
Njivah je 13. decembra že tradicionalno odmevala pesem zasedbe Štedientje. 
Letni koncert pred božično-novoletnimi prazniki, na katerem so v goste povabili 
instrumentalni kvartet Libertas, je bil spet odlično obiskan.

ven rednega koncertnega dela je s skladbo Enkat 
sm bil prašan zapela še harmonika, po Vinski, 
s katero so se poslovili, pa je bilo slišati, da bi 
obiskovalci z veseljem prisluhnili še kakšni. A 
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žeja je bila prehuda, na pogostitvi s kuhanim 
vinom, čajem ter pecivom gospodinj in deklet 
ter žena se je v prijetnem vzdušju še naprej 
trlo obiskovalcev, ki so želeli prijeten večer 
nadaljevati v dobri družbi. Svoje je dodal tudi 
odličen ambient, ki so ga tudi tokrat popestrili 
z lučkami po vstopnem hodniku do ‘koncertne 
dvorane’ in prednovoletno smrečico.  

Damjana Peternelj

Popoldan je tekmovalce in obiskovalce, ki jih ni bilo malo, obiskal tudi Miklavž s spremstvom 
in jih nagradil z darili.
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Dan boja proti aidsu
1. decembra na dan boja proti aidsu je Klub 

študentov Poljanske doline že tradicionalno 
postavil stojnico pred poslovnim centrom v 
Gorenji vasi. Mimoidočim so delili zloženke 
z informacijami o virusu HIV in aidsu, rdeče 
pentlje in kondome za varno spolnost. Poleg 
tega so vsakemu prijazno ponudili kozarec 
čaja ali kuhanega vina. Kljub močnemu nalivu 
so študentje ob stojnici zdržali od poldneva do 
pete ure popoldan.                        Jure Ferlan

Delovna akcija v Žetini 
Za naše ceste lahko veliko storimo tudi 

sami. V letošnjem letu narava ni bila najbolj 
prizanesljiva, še posebej je bilo to opaziti na 
naših cestah. S sredstvi Krajevne skupnosti 
Javorje in naše občine so bile sanirane le neka-
tere večje poškodbe na cestiščih, potem pa jim 
je, kot tukaj radi rečemo, »zmanjkalo špage«. 
Prebivalci Dolenje in Gorenje Žetine se nismo 
mogli sprijazniti, da bi se vozili po takih cestah, 
zato smo stopili skupaj in se odločili za delavno 
akcijo. V soboto, 29. novembra, smo se zbrali 
z orodjem in stroji, povabili smo še gasilce, da 
so s svojo tehniko čistili prepuste, na pomoč 
pa nam je priskočil tudi lokalni gradbenik  in 
samostojni podjetnik Janez Oblak. Akcija je 
potekala cel dan. Da nam niso čez dan pošle 
moči, je krajevna skupnost, ki je imela še nekaj 
drobiža na računu, poskrbela za okusno malico 
pri Andrejonu. Na koncu dneva smo bili zelo 
zadovoljni z opravljenim delom. Ker pa je bil 
dan prekratek, da bi postorili vse nujno, smo 
se dogovorili, da zadevo dokončamo v prvi 
decembrski soboti.

KS Javorje, Ciril Alič

Ob letošnjem svetovnem dnevu sladkorne 
bolezni smo v društvu diabetikov Škofja Loka 
pripravili pohod tudi v Žireh. Iz centra Žirov 
smo odšli proti Ledinici, od tam pa proti Selu 
in se po drugi poti vrnili nazaj v center. Pohod 
je potekal v prijetnem druženju.

V mesecu osveščanja prebivalcev o slad
korni bolezni smo na dveh lokacijah opravili 
preventivne meritve krvnega sladkorja, krvnega 
tlaka in holesterola, pokazateljev dobrega 

Društvo diabetikov Škofja Loka

Obeležili 14. november – svetovni dan diabetesa
Za spopad z diabetesom je potreben predvsem zdrav življenjski slog, pri katerem 
sta še zlasti pomembna uživanje prave hrane ob pravem času in večja telesna 
aktivnost vsaj trikrat na teden.

Na svetu zaradi diabetesa vsakih osem sekund umre 
ena oseba. Diabetes je kronično stanje, pri katerem 
celice trebušne slinavke ne tvorijo dovolj inzulina ali 
pa inzulina ne morejo učinkovito rabiti. Glukoza, ki jo 
dobimo s hrano, zato težko prehaja v celice, s tem pa 

je oteženo njihovo delovanje. Tipični znaki ob nastanku 
sladkorne bolezni so: povečano izločanje vode iz 

telesa, s tem povezani dehidracija in huda žeja, slabo 
počutje, izguba teže in zmanjšana odpornost.

Prvič, uporabnika ali opazovalca lahko 
poškoduje in pusti trajne posledice, tudi amput
acije delov telesa. Najpogostejše so poškodbe 
glave in rok. Med lanskimi božičnonovoletnimi 
prazniki se je zaradi pirotehnike poškodovalo 
16 oseb, od tega devet mladoletnikov. Odrasli 
se najpogosteje poškodujejo zaradi nepravilne 
uporabe raket in baterij, pri mladoletnikih pa 
je poglavitni razlog nepremišljena in objestna 
uporaba petard, opozarjajo na policiji. Če 
brez pirotehnike ne gre, je pomembno, da jo 
uporabimo v skladu z navodili proizvajalca, 
nikakor pa ni pametno izdelkov predelovati ali 
jih izdelovati doma niti jih kupovati na črnem 
trgu ali jih uporabljati v drugih predmetih.

Če bodo prazniki minili brez pokanja, 
bodo za to še posebej hvaležne domače in tudi 
gozdne živali. Te ob nenadnih pokih doživljajo 
človeku nepredstavljiv stres. »Če bi vedeli, 
kakšna huda čustvena stanja jim povzročajo 
ti nenadni močni poki, za katere ne vedo niti, 
od kod prihajajo, petard verjetno ne bi metali,« 

Koristni nasveti

Namesto petarde pamet v roke
Da se bližamo novemu letu, naznanjajo tudi čedalje pogostejši poki petard, v 
zrak že poleti kakšna raketa. V tokratnem nasvetu želimo posebej spomniti na 
dve slabi strani pirotehnike.

pravijo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prevzgojo 
psov. Lastnikom, ki se bodo v naslednjih dneh 
bolj kot s pričakovanjem novega leta ukvarjali s 
svojim pasjim ljubljenčkom, ki bo zaradi strahu 
uničeval vse, kar mu bo prišlo pred gobček, 
svetujejo, naj žival pustijo pri miru. To je edini 
način, da ji sporočimo, da ni nič hudega, če poka, 
ne smemo mu prigovarjati, saj bo tako mislil, 
da v svoji paniki ravna prav in se bo ob vsakem 
poku obnašal enako. Nekatere pse je tako strah, 
da niti ne gledajo, kam tečejo ali skočijo. Zato 
je smiselno, da so med prazniki privezani, če 
so zunaj. Tistim, ki živijo v stanovanju, pa naj 
omejimo prostor in umaknemo stvari, zaradi 
katerih bi se lahko zgodila nesreča.  

Ob tem spomnimo še, da nas lahko uporaba 
pirotehnike (da preprodaje niti ne omenjamo) 
kar precej udari po žepu. Sploh če pokamo 
prej kot 26. decembra in po 2. januarju – v tem 
času je uporaba dovoljena. A preden prižgete 
smodnik, pomislite, da vam bodo ljudje in živali 
okoli vas hvaležni, »če boste namesto petarde 
raje v roke vzeli pamet«, kot svetuje policija v 
letošnji akciji proti uporabi pirotehnike.

M. B.
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Stojnica KŠPD na dan boja proti aidsu je 
zdržala močan naliv.
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počutja in zdravja. 
Meritve so bile oprav
ljene v Podobenu in na 
Sovodnju. Udeležba 
je bila v obeh krajih 
zelo številčna, rezul
tati pa zadovoljujoči. 
Da krajani takim do
godkom posvečajo 
veliko pozornost, so 
pokazali tudi tako, da 
so sami poskrbeli za 
obveščanje in pripravo 
okolja, kjer smo me
ritve opravljali.   

Bernarda Lukančič
Diabetiki s Škofjeloškega skrbijo za zdrav življenjski slog, na fotografiji 
udeleženci letošnjega pohoda ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni. 
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Tradicionalni zajtrk 
na tretji novembrski petek 

Tega zajtrka se otroci naše šole veselijo kar 
nekaj tednov, preden se ga udeležijo. Letos je 
potekal na tak način že četrto leto. V avli posta
vimo mize, na katere domači pridelovalci hrane 
pripravijo svoje izdelke. Na lepo pogrnjenih 
mizah je več vrst kruha, sirov, različna zelenjava, 
suho sadje, skutni namazi, medov namaz, jogurti, 
doma nabran čaj. Po poslastico se otroci napotijo 
v jedilnico, kjer jih čaka še sladko presenečenje. 
Tu lahko izbirajo med malimi torticami in piškoti, 
oblitimi s čokolado ter sladkorjevim ledom. Letos 
nas je na tradicionalnem slovenskem zajtrku 
obiskal tudi minister Boris Koprivnikar. 

Kulturni dan za razredno stopnjo
V prvem tednu decembra smo v okviru 

glasbeno obarvanega kulturnega dne za učence 
od prvega do petega razreda gostili sijajna 
glasbenika Janeza Dovča in Boštjana Gombača. 
Petinštirideset minut je bilo premalo, da bi v 
celoti doživeli njuno virtuoznost. Predstavl
jala sta ljudsko glasbo sveta. Gombač je igral 
na raznovrstne piščali. Učence je nasmejal in 

Iz OŠ Gorenja vas

Pestro dogajanje ob koncu leta
Le še nekaj dni je do konca leta. Pretekla dva meseca je bilo pri nas zelo pe-
stro: pripravili smo tradicionalni slovenski zajtrk, imeli smo kulturni dan, na 
dobrodelnem bazarju pa zbirali sredstva za šolski sklad. 

navdušil celo z igranjem skozi nos na dve piščali 
hkrati. Janez Dovč ga je spontano spremljal na 
klavirski harmoniki. Najbolj svečan trenutek 
koncerta pa je bil zagotovo pradavni zvok 
piščali iz Divjih bab, ki ga je Gombač mojstrsko 
izvabil iz njene replike.

Predbožično vzdušje na šoli
V vseh razredih se učenci trudijo za čim 

lepšo okrasitev svojih razredov. V oddelkih 
podaljšanega bivanja strižejo in lepijo zvezdice, 
oblikujejo se smrečice, izdelujejo voščilnice in 
različni okraski. 

V novembru je bil tehniški dan, kjer so 
vsi učenci šole izdelovali različne izdelke in 
voščilnice za prodajo na šolskem bazarju, ki je 
bil zelo uspešno izpeljan. Učenci pevskih zborov 
in plesnih skupin so predstavili svoje znanje in 
z zanimivimi točkami pritegnili pozornost gle
dalcev in poslušalcev. Na bazarju smo prodajali 
voščilnice, marmelado, piškote, angelčke, ptičje 
hišice, kamenčke za srečo, ogrlice … Denar, ki 
ga bomo prejeli od izvedenih delavnic in od pro
danih izdelkov, bomo namenili za šolski sklad. 
Prodaja še poteka po posameznih kotičkih. 

Prav tako je pestro na podružničnih šolah, 
kjer se dogaja vse kakor na centralni šoli. 
Učenci sodelujejo pri bazarju in vsako leto pri
nesejo voščilnice na centralno šolo ali jih proda
jajo okrog svoje in v svoji šoli in nekaj denarja 
namenijo v skupni šolski sklad, kajti tudi učenci 
PŠ so deležni pomoči iz tega naslova. 

Tekmovanja se vrstijo eno za drugim. Re
zultati razvedrilne matematike so zelo uspešni. 
Petnajst učencev je prejelo bronasto priznanje, 
srebrnega pa Sara Buh in Meta Ažbe. Čestitke 
učencem pa tudi mentoricama Poloni Mlinar 
Biček in Mariji Pintar. O rezultatih z vrsto 
drugih tekmovanj pa naslednjič.

Pred novim letom bomo imeli ples za učence 
šole, ki ga organizira eden izmed devetih razre

dov. Na zadnji šolski dan bodo prav tako učenci 
devetega razreda pripravili srečelov za vse 
učence šole. Zadnje dni v letu bo nekoliko bolj 
praznično in  to vzdušje bo spremljal dedek Mraz, 
igrico Najlepše darilo bo zaigralo gledališče Ku
kuc, igrico Srečno Kekec pa vzgojiteljice našega 
vrtca. Po šolskih učilnicah in telovadnici se bo 
sredi decembra širil smeh vrtčevskih otrok, saj 
bodo imeli zabavna srečanja, kjer se bodo družili 
otroci, vzgojiteljice in starši.  

Šola je tudi prostor za zunanja dogajanja
Na šoli smo veseli, če potekajo tudi dejavnos

ti, ki se ne tičejo pouka učencev in učiteljev. 
Kadar potekajo na šoli razni dogodki, vemo, 
da šola živi. V večernem času smo se zbrali 
učitelji in pripravili delavnico peke piškotov in 
vse spečeno namenili za prodajo na bazarju. V 
meglenem popoldnevu je bil izveden literarni 
večer, kjer je Milena Miklavčič predstavila svojo 
knjigo, za uvod je poskrbela Lana Kavčič in 
zaigrala na saksofon. V sobotnem popoldnevu je 
Miklavž privabil celo avlo otrok, v nedeljskem 
pa so jo napolnili obiskovalci koncerta, ki ga 
je organizirala skupina Pozdrav. Ob vikendih 
je v šolski telovadnici in na balkonu pestro, saj 
se tu odvijajo košarkarske tekme. V galeriji je 
še vedno postavljena razstava čipk. Ob koncu 
meseca bomo pogostili šolske upokojence in 
jim pripravili presenečenje. Ogledali si bodo 
igro Baldrijanove kapljice. Prav tako je bil šolski 
prostor na razpolago marmorskemu Miklavžu.

Jana Rojc 

Bruc je uveljavljen izraz za študenta prvega 
letnika, ki se še ne znajde najbolje v novem 
okolju. Namen brucovanja je novopečene 
študente prvega letnika fakultet, ki so še 
zeleni, naivni in nevešči različnih spretnosti 
in študentskih navad, sprejeti med izkušene 
študente in jih uspešno pripraviti na preizkušnje 
študentskega življenja. Teh je bilo na brucovanju 
13, od tega šest bruck. Letos so  bili primorani 
zamenjati lokacijo, saj je v Gorenji vasi dvorana 
zaradi obnove stavbe zaprta. Zato so prireditev 
preselili v Poljane. Kot običajno so večer začeli 
s pogostitvijo za bruce in brucke, letos v Gostilni 

KŠPD

Sprejeli bruce in naredili dober žur
Vsako leto Klub študentov Poljanske doline organizira simboličen sprejem novih 
študentov v svoje vrste – brucovanje. 

na Vidmu. Program se je nadaljeval v dvorani 
kulturnega doma z brucovanjem odprtega tipa. 
Bruci so se morali izkazati z različnimi veščinami 
in spretnostmi in dokazati primernost sprejema 
v študentski stan. Programu za bruce je sledil 
rock večer. Nastopili so: Arizona, Prelude in 
Happy Ol’ McWeasel. Zdaj že bivši predsednik 
KŠPD Matic Radič, ki je prireditev organiziral, 
je povedal: »Obiskovalci so bili s prireditvijo 
zadovoljni, kar je na koncu najpomembnejše. 
Prireditev je uspela, sprejeli smo bruce ter nare
dili dober žur za obiskovalce!«

Jure Ferlan Letošnji bruci in brucke
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Gneča na dobrodelnem bazarju
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Otroci spoznavajo zelišča na travniku, še 
posebej pa poznajo vsa, ki rastejo na našem 
zeliščnem vrtu. Tu lahko spoznajo sivko, žajbelj, 
materino dušico, baldrijan, belo koprivo, ožepek, 
meliso, meto, slez, perilo, ognjič ... 

Iz zelišč delajo namaze, zeliščne lizike, 
kreme, mila, čaje. Otroci z veseljem odnesejo 
domov kremo in mami pripovedujejo, koliko 
so dali vanjo ognjičevega ali drugega mac
erata, koliko deviškega voska, koliko eteričnih 
kapljic in olivnega olja, kako so mešali, merili 
temperaturo, kako nalili v lončke. Ob lepem 
vremenu gredo na vrtiček, kjer uživajo pri 
prevažanju materiala za kompost, plevejo lepo 
oblikovano zeliščno gredico, pokukajo v lonce 
in okrog loncev, kjer so tudi različne rastline, 
od tagetesa do kapucink ter netreska. Gredo 
z gozdnimi jagodami, rabarbaro, ribezom in 
malinami smo letos zaradi obnavljanja šole 
preselili, a velika želja po dobrem pridelku je 
ostala. Otroci so vsak teden v pozni pomladi v 
času krožka pridrveli v zavetje ob šoli in obrali 
sladkokisle plodove. 

Čas računalnikov
Zaradi nepoznavanja rastlin, prekomernega 

sedenja pred televizorji in računalniki smo si 
želeli, da bi vsaj nekaj otrok pritegnili v krožek. 
Trud učiteljic in dobra motivacija pritegneta vsa
ko leto preko 25 otrok. Nekateri učenci odidejo 
od krožka z željo, da bi tak vrtiček imeli doma. 
Učiteljici poskrbita za sadike, ki jih odnesejo 
domov. Če učenci posredujejo svoje znanje 
mamicam in starim mamam, smo že veliko 
dosegli, a se potrudimo tudi z izobraževanjem 
odraslih. Lansko leto smo pripravili delavnice 
izobraževanja za sorodnike otrok, ki obiskujejo 
krožek. Skupina si je najprej ogledala vrt, tam 
spoznala rastline in njihovo uporabnost, na
daljevali so v učilnicah, kjer so izdelali zeliščne 
lizike, pripravili čaj in različne namaze, domov 
pa odnesli ognjičevoranjakovo kremo. Dobili 
so tudi brošuro z znanjem, ki ga otroci prido
bivajo skozi celo šolsko leto. Če bo zaradi naših 
delavnic, krožka in nabiranja zelišč vsaj nekaj 
otrok manj pred različnimi aparati sodobnega 
časa, smo dosegli svoj cilj. Na podoben način 
kot za sorodnike smo izvedli srečanje za dvain
dvajset učiteljev z Gorenjske, po dogovoru z 
Inštitutom za varovanje zdravja iz Kranja, ki so 
bodisi predstavniki zdravih šol, učitelji biologije, 
gospodinjstva ali organizatorji šolske prehrane. 

Pred petindvajsetimi leti
Minili so časi, ko smo odšli na kmetijo in 

kmetom pomagali pri spravilu pridelkov. Imeli 

Vrtnarjenje

Otroci zeliščarji
Na naši šoli imamo zeliščni vrt že kar precej let. Ideja o nastanku se je poro-
dila, ko je Inštitut za trajnostni razvoj pričel s seminarji in učitelje osveščal 
o pomembnosti vrtov. Želja je nekaj časa tlela, vzpostavili smo ga na pobudo 
Lokalne akcijske skupine (LAS) loškega pogorja pod projektom Babica pripo-
veduje – Od ust do ust, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad. Zagrabili smo 
priložnost, saj smo dobili kar precej zelišč brezplačno. Dve učiteljici sta na šoli 
prevzeli krožek, Marjeta v prvi triadi in Helena v drugi.

smo naravoslovni dan in bili na kmetiji, kjer 
smo spoznavali življenje v hlevu, ogledali smo 
si vse pripomočke in orodja, vse prostore, od 
kozolca do kašče, in pomagali pri delu v hlevu, 
v kašči, na travniku, v sadovnjaku ali na njivi. 
Enkrat smo pomagali pri pobiranju jabolk in 
potem stiskali mošt, ga pili in zraven dobili 
še dobro kmečko malico. Ponavadi smo na 
vsaki kmetiji dobili domač kruh iz krušne peči, 
domačo salamo, med in marmelado ali maslo 
ter domač čaj. Največkrat smo se dogovorili 
s tistim kmetom, ki je imel v šoli otroke. Ker 
smo šola v kmečkem okolju, to ni bilo težko. 
Pogosto smo bili na ličkanju koruze, luščenju 
fižola in puljenju repe ali pese za pujse. Nas
veta, ki sem ga dobila od kmeta, nisem nikoli 
pozabila in vedno se mi je obrestoval. »Tistega, 
ki ne dela, vedno hvali. Manj, ko bo delal, bolj 
ga hvali, kako dobro mu gre, kako je močan, 
da tako pridnega še nisi srečala, kako on to 
zna in kje se je naučil.« Ne boste verjeli, kako 
to deluje. 

Podaljšano bivanje
Učitelj v oddelku podaljšanega bivanja bi 

lahko otrokom podal veliko novosti na področju 
spoznavanja travniških zdravilnih rastlin in vse 
skupaj povezal z zelišči na vrtu. V celotnem 
šolskem letu je veliko lepih dni, ko učenci 
lahko nabirajo rastline. Na naši šoli smo pazljivi 
na pravi čas nabiranja in gledamo koledar po 
Mariji Thun. Nabiramo na dan za cvet v lepem 
sončnem vremenu. V času trobentic smo letos 
pripravili tekmovanje v nabiranju teh drobnih 
cvetk. Oddelek je bil na travniku, kjer je bilo 
polno trobentic. Deklice so imele svojo košaro, 
prav tako dečki. Dvajset minut so tekmovali v 
nabiranju in kar lepo napolnili košarici. Zmagali 
so dečki, čeprav je bilo med rumenimi cvetki 
še nekaj travnih bilk. Deklice so nabrale cvetke 
brez dodatkov, a toliko manj. Sušili smo jih kar 
na kartonih, prekritih z belim papirjem, saj pod
laga ne sme biti tiskana, ker je v barvi strup. 

Vrtec
V šolskem letu 2010/2011 smo se v vrtcu 

Zala pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja 
vas in na enoti Dobrava odločili za sodelovanje 
v projektu »Babica pripoveduje o zeliščih – Od 
ust do ust«. To je projekt v okviru Lokalne 
akcijske skupine loškega pogorja, financira pa 
ga Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 
Projekt poteka do leta 2016. V prvem letu smo 
čisto na novo postavili ter zasadili zeliščni vrt 
z različnimi zelišči. Na našem vrtu je največ 
trajnic, saj si želimo, da nam bi dolgo uspev

ale. V projekt so vključeni otroci tako prvega 
kot drugega starostnega obdobja. To seveda 
pomeni, da otroci že od prvega leta starosti 
naprej opazujejo in spoznavajo zelišča, ki us
pevajo na našem zeliščnem vrtu ter tudi drugje 
v naravi. Najmlajši otroci naš zeliščni vrt bolj 
opazujejo, vonjajo različna zelišča, okušajo čaj 
iz naše čajne zakladnice. Starejši otroci pa že 
prav lepo sodelujejo pri skrbi za naš vrt. Naša 
čajna zakladnica je vsako leto zares bogata. Pri 
praznovanju rojstnih dni so otroci sami naredili 
čajno mešanico, s katero so potem pogostili 
ostale otroke. V slast jim gredo tudi različni 
zeliščni namazi, ki jih pripravimo, ali pa si 
kakšno juho obogatimo s ščepcem zelišč. Naša 
preljuba narava nam ponuja toliko zdravilnih 
zelišč, da bi bilo res škoda, če tega ne bi spoz
navali ter uporabljali. Hkrati se s tem zopet 
obračamo k njej, kar smo v vsakdanjem  hitenju 
pozabili. Spodbujajte otroke pri poznavanju 
zelišč, odpeljite jih na travnik, v gozd, na vrt in 
jim posredujte znanje, kar ga premorete. To je 
dota, ki jo lahko daste otroku in za katero vam 
bo vedno hvaležen. 

Jana Rojc in Suzana Pustovrh

Takole vrtnarijo najmlajši iz vrtca.

V dobrodelni sklad  
1.200 evrov

Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja so konec no-
vembra pripravili dobrodelni bazar z naslovom 
“Podari upanje” in ga popestrili z nastopom 
plesalk in plesalcev, ki plešejo pod vodstvom 
Petre Slabe, ter pevk in pevcev pod vodstvom 
Neže Erznožnik. S prodajo novoletnih izdelkov, 
ki so jih izdelali osnovnošolci in njihovi mentorji, 
so za šolski sklad zbrali 1.200 evrov. Poleg 
tradicionalnega bazarja sicer pripravljajo vrsto 
akcij skozi celo šolsko leto, s katerimi zbirajo 
sredstva za šolski sklad in z njimi pomagajo 
svojim učencem.

P. N. 
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Recital je potekal v dveh delih, predstavili 
pa so se UNESCO ASP net vrtci ter osnovne in 
srednje šole iz vse Slovenije. Nastopi so potekali 
v slovenščini pa tudi v številnih tujih jezikih. Naše 
učenke Patricija Raztresen, Maša Stanonik, Tanja 
Košir, Vesna Mudri in Tina Ržek so se predstavile 
s točko Robot Father (iDad), s katero so želele 
ponazoriti posledice pretiranega vmešavanja mod
erne tehnologije v medčloveške odnose, v katerih 
še vedno zmaga človek nad strojem. Požele so 
glasen aplavz, saj se marsikdo izmed nas lahko 
poistoveti z omenjeno tematiko.

Na zadnji novembrski petek so se v BTŠ Naklo 
srečali predstavniki gorenjskih Unesco šol, kjer 
so se udeležili njihovega dobrodelnega večera z 
naslovom Dobro delo je kot med.  Iz naše šole sta 
se dobrodelnega večera udeležili Maruša Stanonik 
in Tanja Košir.

Kar precej učencev naše šole obiskuje izbirni 
predmet nemščino. Tisti, ki jo imajo na urniku 
že tretje leto, so se pod mentorstvom učiteljice 
nemščine Urške Štajer udeležili natečaja, ki ga je or
ganiziral Goethe inštitut Ljubljana. Učenci so sami 
izdelovali igre za učenje nemščine in v Festivalni 
dvorani obiskali Igrivi dan, na katerem so bile vse 
igre predstavljene in so jih lahko preizkusili. 

Druženje z Jonom Sellejem 
Devetošolci so imeli priložnost eno uro 

poslušati rojenega govorca ameriške angleščine, saj 
jih je obiskal diplomat ameriškega veleposlaništva 
v Ljubljani gospod Jon Selle. Prihaja iz ameriške 
zvezne države Teksas, v Sloveniji pa je od 
letošnjega poletja. Pripovedoval je o Teksasu, 
Sloveniji, razlikah in podobnostih med njima. 
Učenci so ga z zanimanjem poslušali in ga tudi 
marsikaj vprašali.

Katja Lavtar, Ajda Marolt in Julija Trobec 
iz 9. a so strnile svoje vtise:

“Obisk nam je bil všeč, saj smo tako izve
deli veliko zanimivih stvari, hkrati pa s tem 
izboljšujemo tudi znanje angleščine, saj smo se 
celo uro pogovarjali v angleščini.”

Na koncu je gospod Jon Selle še povedal, da 
ga je naša dolina navdušila, lepa se mu je zdela 

Iz OŠ Poljane

Za dobrodelni sejem je ustvarjala cela šola
Naša šola se že vrsto let ponaša z nazivom Unesco šola in se udeležuje mnogih 
predstav, srečanj, delavnic in recitalov. Letošnji tujejezični recital je bil že 14. 
po vrsti, potekal pa je pod naslovom Jezik: kultura in tradicija – “Rod si rodu 
roko podaja”.

tudi naša šola, še posebej vesel pa je bil glasbene 
dobrodošlice, ki mu jo je na harmoniko zaigral 
Matej Oblak iz 9. b.

Učenci devetih razredov se v okviru Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti vsako jesen 
odpravijo Po Prešernovih stopinjah. Tudi letos 
je bilo tako. Videli so, kje so bile postaje nje
govega življenja. Čeprav so vsi že slišali za 
trnovsko cerkev in za Prešernovo prvo srečanje 
z Julijo, je povsem drugače, ko hodijo po poteh, 
ki jih je ubiral tudi Prešeren. Vsi so slišali, da 
je pokopan v Kranju, a je vseeno nekaj poseb
nega stati ob njegovem spomeniku in zreti na 
mesto ob zidu, kjer je bil pokopan nekoč. Prav 
Prešernov spomenik v Prešernovem gaju je naše 
učence spodbudil, da so zapeli Zdravljico.

Na dan slovenske hrane smo na naši šoli in v 
vrtcu izvedli tradicionalni slovenski zajtrk – na 
jedilniku so bila samo domača živila iz lokal
nega okolja. V avli šole in na podružnični šoli 
smo pripravili razstavo starih sort jabolk.

Mladi planinci so na eno izmed lepih novem
brskih sobot krenili na Ratitovec. Pešačiti so začeli 
na Prtovču in se prebijali skozi meglo čez Poud’n. 
Mimo koče so najprej odrinili še na vrh, od koder 
so videli Julijske Alpe, Karavanke ter Kamniške in 
Savinjske Alpe. Vrnili so se po isti poti in si pred 
spustom privoščili čisto pravo rajanje na snegu.

Učenci 1., 2. in 3. razreda so uredili okolico 
šole. Vsak razred ima pred vhodom zdaj svojo 
gredico, za katero bo skrbel in jo urejal. V 
gredice so posadili čebulice narcis in tulipanov. 
Da pa do pomladi gredice ne bodo samevale 
brez cvetja, so posadili še rese in mačehe. 

Kam decembra in januarja?
• 24. december od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki.
• 26. december ob 13. uri: Silvestrovanje – zaključek leta 2014 za člane društva in njihove 
prijatelje v Kulturnem domu Sovodenj. Organizira DU Sovodenj.
• 26. december: Štefanov tek – Štefanovanje na Hotavljah. Organizira ŠDMH.
• 27. december ob 10. uri: Obisk dedka Mraza za otroke KS Trebija. Organizira KS Trebija.
• 27. december ob 17. uri: Koncert MoPZ Alpina v utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu z gosti.
• 28. december: Drugi športni dan v parku v Poljanah pred KD. Dodatne informacije in pri
jave pri Janezu Čadežu na telefonski številki 041/727763 ali Lenartu Primožiču na telefonski 
številki 040/135691. Organizira ŠD Poljane.
• 3. januar ob 10. uri: Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu. 
Organizirata Občina Gorenja vas  Poljane in Razvojna agencija Sora. 
• 4. januar: 16. zimski pohod na Blegoš. Zimske razmere. Dodatne informacije in prijave pri 
Dragu Trčku na telefonski številki 031/364859. Organizira PD Gorenja vas.
• 8. januar ob 9. uri: Druženje starejših občanov v KŠPD, pritličje ZD Gorenja vas. Dodatne 
informacije pri Cilki Bohinc na telefonski številki 041/558712. Organizira skupina KLAS. 
• 8. januar od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih 
KŠPD, pritličje ZD Gorenja vas. Organizira KORK Gorenja vas.
• 10. januar: Občni zbor ŠDMH. Organizira ŠDMH.
• 10. januar ob 10. uri: Drugi polfinalni turnir za pokal Rupnikove linije. Utrdba Goli vrh. 
Organizirajo gostilni na Vidmu in Jager ter Občina Gorenja vas  Poljane.
• 17. januar ob 10. uri: Finalni turnir za pokal Rupnikove linije. Utrdba Goli vrh. Organizi
rajo gostilni na Vidmu in Jager ter Občina Gorenja vas  Poljane. 

Na tehničnem dnevu 
izdelovali unikatne izdelke 

Sredi novembra je cela šola imela tehnični 
dan z enim samim ciljem – izdelati čim več 
ličnih unikatnih izdelkov za dobrodelni sejem. 
Vsak razred se je lotil nečesa drugega.

V 1. triletju so šivali in izdelovali smrečice, 
snežake in škatlice. Kuhali so tudi marmelado. 

Učenci 2. triletja so izdelovali voščilnice, 
podstavke za lonce, kozarce, stojala za knjige, 
lesene kozolce, kopalno sol in glinene hiške, v 
katerih bo prostor tudi za svečke.

V 7., 8. in 9. razredu so nastajale najrazličnejše 
umetnine: voščilnice, šali, koledarji, ptičje hišice, 
freske, glinene hiške z bomboni in venčki. Za 
prave umetnike so se izkazali osmošolci, ki so 
pod vodstvom naše učiteljice Mihaele Žakelj 
Ogrin in akademske slikarke Maje Šubic izde
lovali freske z motivom živali.

Dobrodelni “Sejem bil je živ” se je dogajal 4. 
decembra popoldne v šolski telovadnici. Bilo je 
pestro in zabavno – telovadnica polna učencev, nji
hovih staršev, bratcev, sestric, prijateljev, učiteljev 
… Ob  zabavnem programu so se s stojnic ponu
jali izdelki učencev naše šole, Podružnične šole 
Javorje ter otrok iz Vrtca Agata, obiskovalci so 
lahko kupili tudi srečke za bogat srečelov. Zbirali 
smo sladkarije za socialno ogrožene otroke ter 
pripravili menjalnico igrač.

Vsa sredstva, zbrana na sejmu, bodo na
menjena Šolskemu skladu OŠ Poljane in s tem 
našim otrokom, ki si sicer ne bi mogli privoščiti 
šolskih izletov, šole v naravi itd. Sladkarije in 
igrače, ki ne bodo dobile svojega lastnika, bo 
prevzela organizacija Karitas.

Vsem, ki ste prišli na sejem, se najlepše zah
valjujemo in vas vabimo, da se nam pridružite 
tudi prihodnje leto.

Bernarda Pintar
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Janez Arnolj: 
• predlaga, da se na spletni strani z novim 

mandatom občinskega sveta objavi tudi 
posnetke sej občinskega sveta. 

Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, se glede 
na lanskoletna priporočila ministrstva, pristojnega 
za javno upravo, tonski posnetki sej praviloma ne 
objavljajo, se pa na spletni strani občine tekoče 
objavljajo zapisniki sej občinskega sveta. Prav 
tako se sočasno na spletni strani občine javno 
objavi obrazložitve z vsemi prilogami in gradivom 
za vsakokratno sejo občinskega sveta.

Mirjana Možina:
• vpraša, v kateri višini je predvidena 

zadolžitev v letu 2014. 
Občina se je v letu 2014 zadolžila v skupni 

višini 1.283.000 EUR, in sicer za namen obsežne 
gradnje kanalizacije in vodovoda po celotni dolini 
občine in za namen energetske sanacije doma 
občine, za katero je bil dodeljen namenski kredit 
Ekosklada po znižani obrestni meri. Navedeno 
zadolževanje je prvo po letu 2007, ko je občina na
jela kredit za izgradnjo telovadnice Poljane, ki bo 
dokončno poplačan v sredini leta 2017, pri čemer 
je za odplačilo ostalo še dobrih 165.000 eur.

Lucija Kavčič:
• vpraša, kdaj je predvidena sanacija v 

poplavah poškodovanega mostu v Todražu 
proti Žirovskemu Vrhu. Obvoz je sicer tre-
nutno zagotovljen, vendar le-ta v zimskih 
razmerah ne bo mogoč. 

Ker je bil obstoječi most v oktobrskih popla
vah skoraj v celoti porušen in ker sedanji način 
statike mostu ne omogoča njegove obnove, je 
bilo potrebno pristopiti k novogradnji naveden
ega mostu. Ta je bil v vmesnem času že skoraj 
v celoti zgrajen, vključeno je delno povečanje 
mostu, posebno pozornost smo namenili utrditvi 
brežin ob mostnih krilih. Pričakujemo, da bo 
konec decembra most lahko predan namenu.

• kot predsednica komisije za kulturo opozo-
ri, da na javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov vlagatelji predlagajo slabe, nep-
opolne vloge, slaba poročila, niti se vlagatelji ne 
držijo določenih rokov za oddajo vlog in poročil 
in poda predlog komisije, da se rok za predložitev 
poročil prestavi na sredino novembra.

Navedeni predlog podpiramo, vključno z dos
lednim spoštovanjem danih rokov društvom.

Anton Debeljak:
• posreduje pobudo vaškega odbora Kre-

menik za podaljšanje poti smetarskega vozila 
preko Zadobja ter ureditev dveh ekoloških 
otokov, za kar poda tudi pisno pobudo;

Pobudo, da bi smetarsko vozilo pobiralo smeti 
tudi po poti Zadobje proti Kremeniku in naprej v 
Hotoveljsko grapo, smo preučili in ugotovili, na 
bi na ta način:

• 9 uporabnikov  lahko na novo oddalo od
padke v zabojniku, ostalim bi se približala zgolj 
lokacija prevzemnega mesta za vreče

• podaljšali poti smetarskega vozila za 15,8 
km (7,1 km je od Zadobja 11 do Bukovega Vrha 
6 in 8,7 km od Bukovega Vrha 6 do Todraža). 
Nadalje je vprašljiva tudi izvedljivost zaradi ver
jetne neprevoznosti ceste s smetarskim vozilom 
v zimskem času. 

• povišali stroške zbiranja za cca 200 EUR/
mesec, medtem ko bi se prihodki povečali za cca 
10 EUR/mesec

• povzročili spremembo kriterijev za določanje 
poti smetarskega vozila, saj bi s smetarskim 
vozilom morali praktično vsako vas in ulico. Tega 
stroška nismo ocenili, ker menimo, da ni izvedljiv 
(prevoznost in obračalna mesta).

Na osnovi navedenega ugotavljamo, da bi 
ugoditev predlogu povzročila dvig cen storitev 
zbiranja komunalnih odpadkov vsem uporab
nikom storitev v občini in  prinesla relativno malo 
koristi (približala prevzemno mesto za cca 9 
uporabnikov storitev).

 Glede postavitev dveh dodatnih otokov na 
križišču za Pasjo Ravan in pri Križišču v Kreme
niku pri kapelici:  je potrebno upoštevati, da je 
v občini Gorenja vas je 52 ekoloških otokov in 
2116 uporabnikov storitev, ki oddajajo odpadke 
na ekološke otoke oziroma nekaj nad 7400 pre
bivalcev. Po državni  Odredbi o ravnanju z ločeno 
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list 
RS, št. 21/2001, 41/2004  ZVO1) je potrebno 
zbiralnice urediti predvsem v strnjenjih naseljih, 
in sicer na vsakih 500 prebivalcev.  

 Uporabniki storitev iz navedenih naselij imajo 
že urejene ekološke otoke v naselju Bukov vrh 
in Zadobje. Postavitev dveh dodatnih otokov na 
predlaganih lokacijah (križišče za Pasjo Ravan in 
pri Križišču v Kremeniku pri kapelici) bi zahtevala 
nadstandardno opremo naselij, postavitev otokov 
in opreme z zabojniki za steklo in papir, za več 
kot 200 EUR dodatnih stroškov/mesec povezanih 
s praznjenjem zabojnikov na ekoloških otokih, 
zaradi nadstandardne ureditve pa tudi  spremembo 
kriterijev za postavitev ekoloških otokov drugod po 
občini. Povečali bi ste tudi stroški za vzdrževanje 
ekoloških otokov. Na osnovi navedenega ugotav
ljamo, da bi ugoditev predlogu povzročila dvig 
cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov vsem 
uporabnikom storitev v občini. 

 opozori, da stanovanjski objekt na naslovu 
Vinharje 11 nima urejene ceste do stanovan

jskega objekta. Za ureditev dovoza obstajata dve 
možnosti dostopa, pri čemer je dostop iz smeri 
Bačen zaradi plazovitosti neprimeren, zato pred
laga, da se uredi dostopna cesta iz Vinharij.

Navedeni predlog se podpira, zato predlagamo, 
da se pristopi k pridobivanju soglasja lastnikov 
zemljišč na predlagani trasi ureditve poti, da bi 
omogočili ureditev vsaj interventnega dostopa do 
navedene stanovanjske hiše.

Irena Tavčar: 
• vpraša, kdaj je predviden zaključek del 

izgradnje kanalizacije v Javorjah. 
Izvedba navedenih del je bila predvidena 

v novembru, a je bila odložena zaradi izvedbe 
nujnih interventnih del po oktobrskih poplavah. 
Zaključna dela bodo predvidoma izvedena še 
v letošnjem letu.

Stane Bajt:
• predlaga, da se na spletnih straneh objavi 

kontaktna številka poveljnika civilne zaščite.
Pobuda se upošteva.

Žan Mahnič: 
• opozori na nov odsek ceste na Hlavčih 

Njivah, kjer je potrebno namestiti še odbojno 
varnostno ograjo.

Navedena ureditev je bila že izvedena na 
najbolj izpostavljenem odseku dolžine 32 metrov 
v obsegu razpoložljivih sredstev, V pripravi 
je namestitev drugega dela zaščitne ograje v 
dodatni dolžini približno 35 metov v obsegu 
novozgrajenega opornega zidu. 

ŽUPAN Milan ČADEŽ

2. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, 
predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 2. seji občinskega sveta 6. novembra. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 3. seje.

Glede na to, da letos obeležujemo 20-letnico 
občine, kot zanimivost objavljamo, kdo so bili 
svetniki prvega sklica Občinskega sveta Občine 
Gorenja vas - Poljane. Članek je bil sicer objav-
ljen v Podblegaških novicah januarja 1997.
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Posadka Martin Mlinar / Miran Mlinar  z dirka
lnikom MG ZR 105 je osvojila 2. mesto v državi v 
konkurenci divizije I. do 1400 ccm (v konkurenci 
43 ekip), 9. mesto v generalni razvrstitvi državnega 
rally prvenstva (v konkurenci  71 ekip) in 3. mesto v 
pokalnem prvenstvu (v konkurenci  43 ekip). 

Posadka Andrej Velkavrh / Nina Gorenc  z 
dirkalnikom VW Polo je osvojila 3. mesto v 
državi v konkurenci divizije I. do 1400 ccm (v 
konkurenci 43 ekip), 10. mesto v generalni raz

Avtošport

Uspešna sezona za OPV šport Lučine
Društvo OPV Šport iz Lučin je doseglo v svojem prvem letu delovanja uspeh, ki ga 
nam zavidajo mnogi. V skupni razvrstitvi društev oziroma nosilcev licence AŠ2005 
(NTL) smo na državnem nivoju dosegli odlično 2. mesto med skupaj 22 društvi, ki 
so s svojimi tekmovalci sodelovala v državnem reli prvenstvu 2014 in pa 4. mesto 
med skupaj 35 društvi v generalni razvrstitvi  vseh tekmovalnih panog.

vrstitvi državnega rally prvenstva 
(v konkurenci 71 ekip) in 2. mesto v 
pokalnem prvenstvu (v konkurenci 
43 ekip). 

Posadka Simon Mlinar / Rok 
Nartnik  z dirkalnikom Yugo je 
osvojila 1. mesto v državi v Yugo 
pokalu (v konkurenci 10 ekip), 
15. mesto v generalni razvrstit
vi državnega rally prvenstva (v 
konkurenci 71 ekip) in 7. mesto v 
pokalnem prvenstvu (v konkurenci 
43 ekip). Simon Mlinar je os
vojil tudi 2. mesto v mladinskem 

državnem prvenstvu voznikov do 21 let.
Prav tako pa je potrbno omeniti tudi ostale 

posadke, ki so v letošnji sezoni sodelovale na posa
meznih relijih. Čestitke posadki Marjan Oberžan 
/ Petra Gerbec (Yugo) in posadki Anže Tušar / 
Monika Terglavčnik (VW Polo) za boj do zadnjega 
kilometra in za uspešno zastopanje našega društva 
na relijih Idrija, Železniki in Poreč. Pohvala gre tudi 
posadki Bojan Velkavrh  /  Boštjan Turšič (Yugo), 
ki se je udeležila sprint relija v Železnikih. 

S slabim priokusom do konca sezone
Vseeno moramo omeniti, da je bilo letošnje 

državno prvenstvo za nas neregularno, saj se je 
našem društvu zgodila velika krivica na reliju 
Poreč. Zaradi nesposobnosti krovne zveze AŠ 
2005 in zaradi več kot očitne korupcije in povezav 
določenih društev z vodstvom zveze smo, navkljub 
uradnim pritožbam zaradi kršenja pravil ene izmed 
posadk, izgubili naslov državnega prvaka v diviziji 
I. Žal smo novo in predvsem pošteno društvo in v 
teh zakulisnih igrah smo postali poraženec. 

Za nas in za veliko večino slovenske reli družine 
sta Martin in Miran Mlinar državna prvaka, Andrej 
Velkavrh in Nina Gorenc pa podprvaka divizije I. 
Tega nam ne more nihče vzeti.

Na mednarodnem reliju Poreč na Hrvaškem 
smo sicer dosegli odličen uspeh. Mlinarja z MG 
ZR 105 sta prepričljivo osvojila 1. mesto v diviziji 
I., Andrej Velkavrh s sovoznico Nino Gorenc pa je 
osvojil 3. mesto.  Simon Mlinar je z yugom osvojil 
2. mesto v Yugo pokalu, posadka Marjan Oberžan 
in Petra Gerbec pa je osvojila 16. mesto med 21 
prijavljenimi ekipami v diviziji.

Za prihajajočo sezono 2015 se pospešeno prip
ravljamo na nove, še večje izzive.  Seveda pa bomo 
kot do sedaj tudi v prihodnji sezoni poizkušali dati 
od sebe svoj maksimum ter poseči po najvišjih rezul
tatih ter našim tekmovalcem biti karseda v oporo.

Vesel božič in srečno novo leto 2015!
Predsednik OPV Šport Peter Oblak

Župan občine je najprej ustanovil posebno 
skupino, ki se ukvarja z ureditvijo poti. V njej 
so člani planinskih društev in krajevnih skup
nosti. Predsednik skupine je Anton Debeljak, 
sicer predsednik KS Poljane. Kot je povedal 
predsednik, so ob prvem lanskem srečanju z 
županom oblikovali t. i. »projektno skupino za 

Občinski pohodni krog

Celotna pot bo dolga okoli 100 kilometrov
V občini je že urejen kolesarski krog, ki ga kolesarji s pridom uporabljajo. V načrtu 
je tudi pohodni krog, za katerega so pobude dali občani, ki želijo, da občina tudi 
za pohodnike – planince pripravi označeno pešpot. Z ustanovitvijo poti želijo, da 
bi se čim več občanov podalo v naravo, obenem pa privabiti v občino tudi pohod-
nike iz vse Slovenije. Čeprav je urejanje celotne pohodne poti letos zaradi žledu 
in deževnega vremena zastalo, pa to ne pomeni, da delo ne poteka naprej.

pripravo občinske pohodne poti«. Na prvem 
sestanku so se dogovorili, da bodo pripravili 
občinsko pohodno pot na podoben način, kot 
že poteka občinski kolesarski krog in da vsak 
član skupine najprej pripravi okvirne predloge. 
Nato je vsak moral pripraviti predlog za del 
pohodnega kroga, ki ga tudi že dokaj dobro 

pozna. »Ko smo predloge zbrali, smo na nekaj 
sestankih izbirali in tudi določili potek poti ter 
dogovorili posamezne etape.« Do zdaj so tako 
že izdelali okviren načrt proge. 

Nekaj dela jih še čaka
»Precejšen del predlaganega kroga poteka 

po že markiranih poteh, tako da bo na temudelu 
potrebno le osvežiti že obstoječe markacije, 
nove usmerjevalne table oziroma oznake bomo 
namestili le tam, kjer jih še ni. Projektant je 
že pripravil več predlogov za table, ki bodo 
označevale občinski pohodni krog, tako da je 
naloga skupine, da izbere najboljši predlog,« je 
povedal Debeljak. Člani so tudi že prehodili del 
poti. Čez zimo in v prihodnjem letu namerava 
skupina tam, kjer pot ni markirana, pridobiti so
glasje lastnikov zemljišč za prehod po njihovih 
poteh ter postaviti table. Prehoditi nameravajo 
celoten krog, na terenu določiti mesta za post
avitev znakov, določili bodo mesta, kjer bodo 
točke za štampiljke, pripravili bodo opis poti in 
zanimivosti. Poleg tega bo treba izdelati še zem
ljevid poti. Debeljak je izpostavil še razmere, 
v katerih občinski krog pripravljajo: »Težko 
je določiti natančen termin izpeljave projekta, 
ker smo odvisni od vremena, zime, ponekod 
je teren še neprehoden, saj še niso odstranjene 
posledice žledu.« 

Kristina Z. Božič
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Občinski pohodni krog bo potekal tudi skozi Lučine.
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Na pokalu Občine Gorenja vas  Poljane 
je sodelovalo okrog 60 tekmovalcev. Prva tri 
mesta so v kategoriji streljanje z zračno puško 
zasedli Željko Moičević (SD Grosuplje), Maj 
Pirih (SD Olimpija) in Anže Presterel (SD 
Triglav Javornik). Ekipno je bilo najboljše 
SD Olimpija. Petra Dobravec (SD Lotrič 
Železniki), Peter Tkalec (SD Dušan Poženel 
Rečica) in Blaž Kunšek (SD Marok Sevnica) so 
bili trije najboljši v kategoriji streljanja z zračno 

SD Gorenja vas

Gorenja vas v novembru  
gostila več strelskih tekmovanj
V novembru se je v Gorenji vasi odvilo več tekmovanj v streljanju z zračnim 
orožjem, in sicer Ržkov memorial, odprti turnir Gorenjske, tekmovanje v II. 
državni ligi v streljanju z zračno pištolo in puško in še tekmovanje za pokal 
občine Gorenja vas - Poljane. Tekmovanja so privabila tudi obiskovalce od 
blizu in daleč.

pištolo. Ekipno je zmagal KMK. Ržkovega 
memorial, ki ga SD Gorenja vas pripravlja v 
spomin na prizadevnega in marljivega člana 
Ivana Ržka, se je udeležilo približno 100 
tekmovalcev. V kategoriji streljanje z zračno 
pištolo – mladinci je prvo mesto osvojil David 
Rožman (SD Brežice), ekipno pa je zmagalo 
SD Dušan Poženel Rečica. Med člani je največ 
točk zbral Kevin Venta (SD Ormož), ekipno 
pa SD Dušan Poženel Rečica. V kategoriji 

kombinacija je zmagalo SD Dušan Poženel 
Rečica. V kategoriji streljanje z zračno puško 
– mladinci je prvo mesto zasedel Anže Prest
erel (SD Triglav Javornik), ekipno SD Triglav. 
Med člani je slavil Gašper Bernot (SD Triglav 
Javornik), ekipno pa SD Preddvor. V kategoriji 
kombinacija puška je zmagalo SD Škofja Loka. 
V drugi slovenski ligi so v kategoriji streljanja s 
zračno pištolo prvo mesto osvojili v SD Triglav 
Javornik. Med posamezniki je bila najboljša 
Anja Prezelj (SD Lotrič Železniki). S puško je 
zmagalo SD Preddvor, med posamezniki je bil 
prvi Jernej Žižek (SD Predoslje).

Drugo mesto naših 
na odprtem turnirju Gorenjske

Na odprtem turnirju Gorenjske je med 
ekipami s pištolo zmagala ekipa SD Lotrič 
Železniki, drugo mesto je osvojilo SD Gore
nja vas, tretje pa SD Triglav Javornik. Med 
posamezniki je zmagala Petra Dobravec (SD 
Lotrič Železniki).V streljanju z zračno puško je 
bila najboljša ekipa SD Triglav Javornik, med 
posamezniki je zmagal Gašper Bernot (Triglav 
Javornik). Petra Dobravec, dobitnica prve kvote 
za letne olimpijske igre v Riu, je v Gorenji vasi 
prejela tudi posebno priznanje za omenjeni us
peh, ki ga je prispevala Galerija Krvina, sponzor 
SD Gorenja vas. Najboljšo posamično uvrstitev 
društva je zasedel Uroš Poljanec, in sicer 12. 
mesto. »SD Gorenja vas trenutno sodeluje na 
državnih ligaških tekmovanjih (1B državna 
liga) za Pokal Slovenije. Na prvem turnirju v 
Ljubljani smo ekipno zasedli deveto mesto, 
na drugem v Ljutomeru pa peto mesto,« je o 
dogajanju v društvu povedal Kučić ter dodal, 
da je ena od bližnjih aktivnosti v društvu tudi 
opremljanje prenovljenih prostorov strelišča.

Lidija Razložnik

Za dober strel je poleg zbranosti potrebna tudi mirna roka.
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Na Slajki iščejo oskrbnika 
Turistično društvo Slajka Hotavlje išče oskrbnika 

za kočo na Slajki. Vse dodatne informacije 
dobite pri Janezu Demšarju na telefonski 

številki 040/346-518 ali preko elektronske pošte 
td.slajka.hotavlje@gmail.com.
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Občina Gorenja vas - Poljane je skupaj s člani Turističnega društva Gorenja vas pred nekaj 
leti uredila tematsko pot Rupnikove linije, ki vodi iz Gorenje vasi preko Volčje njive do utrdbe na 
Hrastovem griču. Ob poti so postavljene usmerjevalne in tematske table, kjer so krajši opisi načina 
gradnje bunkerjev ter življenja iz tistega obdobja. 

Pot je dobro obiskana tako s strani krajanov kot tudi drugih obiskovalcev. V zadnjih nekaj mesecih 
nas pohodniki obveščajo o vandalizmu, ki se pojavlja ob poti. Tematske table so poškodovane, 
uničene ali odstranjene. Mislili smo, da gre za enkraten, nepremišljen dogodek, in smo table postavili 
nazaj. Čez teden dni je bila situacija spet ista; table so izginile ali pa smo jih našli daleč pod potjo. 

Glede na to, da so table tam postavljene za usmerjanje in informiranje obiskovalcev, to povzroča 
veliko slabe volje in meče slabo luč na turistično promocijo naše občine. 

Pozivamo, naj tisti, ki uničuje in odstranjuje ta-
ble, s škodljivim delom takoj preneha ali naj občini 
sporoči razlog, zaradi katerega to počne. Prosimo 
tudi pohodnike ob poti, naj bodo na table pozorni 
in naj morebitno odsotnost le-teh sporočijo na 
občino. Pohodnikom se zahvaljujemo za skrb in 
informacije, objestnežem pa želimo, da najdejo 
koristno in družbi prijazno delo.

Marjeta ŠifrarFo
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Koga motijo tematske table Rupnikove linije?
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Pred kratkim se je peterica, katere član je 
tudi Stanonik, vrnila s svetovnega prvenstva, ki 
se je odvijalo v Arizoni. Tam se je pet najboljših 
slovenskih izbrancev v sestavi Gregor Stanonik, 
Domen Pavlič (PGD Begunje), Anže Habjan 
(PGD Podnart), Matic Zupan (PGD Moste pri 
Komendi) in Amer Čosić (gasilska enota Nova 
Gorica) pomerilo, tako posamično kot tudi 
ekipno, v »najtežjih dveh minutah v športu«. 
Na svetovnem prvenstvu je sodelovalo 592 tek
movalcev iz vsega sveta.Večina je bila iz Ameri
ke in Kanade, Evropejcev je bilo le za vzorec, 
približno 30. Ekipa je skupno in posamično 
osvojila odlične rezultate. Skupno so dosegli 
čas 4:30:05 in za 15 stotink zgrešili tretje mesto, 
posamično je Stanonik osvojil 22. mesto, v 
dvojicah z Anžetom Habjanom sta se uvrstila 
na 14. mesto, 6. mesto pa so zasedli v štafeti. 
»Zadnja štiri leta svoj prosti čas posvečam 
treningom, saj treniram tri do petkrat na teden. 
Intenzivne priprave na svetovno prvenstvo so 
potekale dva meseca. Poleg crossfit treningov 
sem dvakrat tedensko treniral še z ekipo na 
stolpu v Radovljici,« pripoveduje Gregor 
Stanonik. Tekmovanje Firefighter combat 
challenge je enako ne glede na to, na katerem 
kontinentu se odvija. »Bilo je naporno, saj smo 
tekmovali na 35 stopinjah Celzija. Prve štiri dni 

Firefighter combat challenge

Stanonik med Lions Deni
Gregor Stanonik iz Gorenje vasi se je gasilcem zapisal že kot šestletni fantič. Vsa leta 
je aktivno sodeloval v domačem društvu, širil svoje gasilsko znanje, veščine in duh 
prostovoljstva. Preteklo leto je prevzel mesto predsednika in tako postal eden izmed 
mlajših predsednikov v OGP Občine Gorenja vas - Poljane. Širši okolici in gasilcem pa 
je poznan po udeležbah in odličnih uvrstitvah na t. i. firefighter combat challenge.

so potekale kvalifikacije. Proga je bila postav
ljena poleg dvorane Phoenix Sunsov, kjer igrata 
košarkarja brata Dragić. Dva dni smo tekmovali 
oziroma se kvalificirali posamično, naslednja 
dva v kategoriji štafet in dvojic,« pojasnjuje 
Stanonik, ki je izjemno ponosen na osvojeno 
22. mesto od 182 tekmovalcev, ki so se izmed 
592 tekmovalcev kvalificirali v finale. 

Med najboljšimi gasilci športniki
Pred odhodom v ZDA si je mladi gasilec 

zadal cilj – uvrstitev v klub Lions Den, kar mu 
je tudi uspelo. »Zelo sem ponosen in vesel, da 
se mi je uspelo uvrstiti v klub Lions Den. Klub 
združuje samo najboljše gasilce športnike, 
ki jim uspe premagati progo v manj kot 100 
sekundah,« je pojasnil Stanonik in nadaljeval: 
»Finalni obračun je potekal sredi puščave, ob 
dirkališču NASCAR. Tam mi je uspelo progo 
premagati v manj kot 90 sekundah, in sicer v 
času 1:28:88, in še danes ne dojamem, kako 
mi je to uspelo.« Nato nam je razložil, da ko 
posameznik prvič premaga progo v manj kot 
100 sekundah, postane član elitnega kluba. Ko 
se ura ustavi, se oglasi sirena in tekmovalec 
nemudoma prejme prestižni kovanec Lions 
Den. Stanonik bo naslednje leto na slovesnosti 
Lions Den prejel tudi plaketo in njihovo jakno. 

Zaščitni znak Stanonika na tekmovanjih je lično 
poslikana čelada, delo Jureta Možina.
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Poleg Stanonika se je letos v omenjeni klub 
uvrstil še Anže Habjan, predtem pa sta bila člana 
že Pavčič in Zupan. Stanonik si želi, da bi v taki 
formi ostal tudi v naslednji sezoni: »Mislim, da 
mi bo, če bo sreča, brez poškodb, tudi uspelo. 
Vedno si želim biti še boljši. Zavedam se, da bo 
to iz tekme v tekmo vedno težje, saj je rezultat, 
ki mi je uspel v finalu, težko ponovljiv.« 

Trenutno imajo gasilci športniki nekaj časa 
za počitek od napornih tekmovanj, saj leteh čez 
zimo ni. Kljub temu se Stanonik že pripravlja 
na naslednjo sezono, ki se prične maja. Želi si 
po novne uvrstitve na svetovno prvenstvo. Glede 
na njegov optimizem, podporo domačih in oko
lice ter sponozorjev – za kar se jim zahvaljuje 
– mu bo to nedvomno tudi uspelo.

Lidija Razložnik

Za mano so prvi štirje 
meseci, preživeti v vlogi 
poslanca Državnega zbora 
Republike Slovenije (v na
daljevanju DZ RS). Tako 
kot drugje, imaš tudi kot 
poslanec dve možnosti – da 
delo opravljaš resno in ak
tivno ali pa da ga opravljaš 
po liniji najmanjšega odpo

ra. Če se odločiš za tisto prvo, za kar sem se tudi 
jaz, ti dela in aktivnosti nikoli ne zmanjka. V 
DZ RS sem član odbora za obrambo, odbora za 
izobraževanje, odbora za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide ter član parlamentarne skupščine 
zveze Nato. Osebno sem bil navajen načina dela v 
našem Občinskem svetu, kjer se stvari dogovorimo 
in dobre predloge podpremo, ne glede na to, katera 
stranka jih je predlagala. V DZ RS pa je povsem 
obratno. Koalicija pač nikoli ne potrdi predloga 
opozicije, pa naj si bo opozicijski predlog še tako 
dober. Odločil sem se, da se bom kot poslanec naj
bolj posvetil trem področjem: mladim, podeželju 
in nacionalni varnosti. Tako praktično ne zamudim 
nobene priložnosti, da v DZ RS v svojih razpravah 
ne omenim Poljanske doline, naše občine in prob

Poslanska kolumna

Prvi štirje meseci v Državnem zboru
lemov, s katerimi se srečujemo v naših krajih in na 
podeželju. Štiri mesece sem vztrajno opozarjal, tako 
poslance kot Vlado RS, na plaz pri dvorcu Visoko, 
katerega sanacija je predvidena šele za leto 2016. 
Po štirimesečnem vztrajanju pa mi je minister za 
infrastrukturo na pisno poslansko vprašanje odgo
voril, da ne vidi večjih ovir, da plazu ne bi sanirali 
že v letu 2015. Še naprej se bom trudil, da tudi 
pride do dejanske sanacije že v prihodnjem letu. 
Prav tako sem izpostavil slabo stanje državnega 
cestnega omrežja v naši občini in prepotrebno 
gradnjo nove športne dvorane v Gorenji vasi. V 
SDS smo pred dnevi vložili zakon, po katerem bi 
odpravili volunterska pripravništva za mlade in bi 
mladi opravljali enoletna plačana pripravništva. V 
prihodnjih dneh in tednih bomo vlagali zakone, 
ki bodo sledili našemu predvolilnemu programu. 
Kdor je mislil, da bo po novih predčasnih volitvah, 
na katerih je zmagala stranka, ki je stavila na etiko 
in moralo ter nove obraze, v Sloveniji vse lepše in 
boljše, se je pošteno uštel. S kadrovskimi potezami 
in nekaterimi odločitvami so pokazali, da sta jim 
etika in morala španska vas in da so bile to edino 
predvolilne puhlice. Priča smo še eni socialistični 
vladi, katere glavni namen je ohranitev statusa quo 
in da elite, ki v Sloveniji obvladujejo vse tri veje 

oblasti – zakonodajno, izvršno in sodno, ohranijo 
privilegije in so še naprej pod protektoratom. Prvi 
trije meseci vlade Mira Cerarja so tako za Slovenijo 
izgubljeni meseci. Z izjemo zadolževanja in reba
lansa proračuna 2014 še ni bilo sprejetih konkretnih 
ukrepov. Imeli pa so seveda čas, da so se ukvarjali s 
predsednikom naše stranke Janezom Janšo, katere
mu so koalicijski poslanci s svojimi opozicijskimi 
sateliti odvzeli poslanski mandat, ki pa mu je bil 
kasneje vrnjen. Prav tako je Janeza Janšo Ustavno 
sodišče RS izpustilo iz zapora, kar daje jasen signal, 
da se bo na koncu sodba, nastala v okviru afere 
Patria, sesula kot hišica iz kart. Vprašanje, ki se mi 
poraja, pa je, ali bo za to kdo odgovarjal. Bojim se, 
da edino denarnice slovenskih davkoplačevalcev.

Poslanec Žan Mahnič

Vsem občankam in občanom želim blagoslovljene 
božične praznike, v letu 2015 pa veliko zadovoljstva, 

optimizma in osebnih uspehov. Tudi v novem letu sem 
za vas dosegljiv na telefonski številki 031/300-037 ali 

pa v poslanski pisarni v prostorih Občine Gorenja vas - 
Poljane vsak prvi ponedeljek v mesecu med 10. in 12. 
in vsak drugi ponedeljek v mesecu med 15. in 17. uro.

Kolumna poslanca Žana Mahniča ne izraža nujno 
stališč uredniškega odbora. 
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Levstikova pot 2014

V Levstikovem sadovnjaku imamo svojo varovanko
Mislim, da ni Slovenca, ki ne bi že v zgodnjih šolskih letih slišal za pisatelja 
Frana Levstika in njegovo literarno delo Popotovanje od Litije do Čateža.

Levstik je menda hodil po tej poti 11. novem
bra 1857 na martinovo, ko se po stari šegi mošt 
spremeni v vino. Takoj nato naj bi iz vtisov in po
potnih premišljevanj nastal ta znameniti potopis. 
V njem živahno opisuje pot, ki sta jo prehodila s 
prijateljem, pa ljudi, ki sta jih srečevala, in lepote 
narave, ki ju je obdajala. V potopisu se razgovori 
o slovenskem slovstvu in v njem srečamo tudi 
Levstikov slovstveni program.

Leta 1987 je skupina mladih Litijanov 
prehodila to pot in od takrat naprej je postala 
ena najmnožičnejših kulturnih in rekreativnih 
prireditev v Sloveniji. Dobila je ime Levstikova 
pot. Njen začetek je na osrednjem trgu v Litiji, 
pelje skozi Šmartno pri Litiji, Malo Kostrevnico, 

Praznični december za najmlajše

Pravljična dežela Gorajte
Letos je že petič odprla vrata Pravljična dežela Gorajte. Lani je prejela laskavo 
priznanje kot ena izmed treh najlepših slovenskih decembrskih prireditev.

Gre za brezplačni projekt, ki je v celoti izpeljan z 
delom prostovoljcev Društva Oddih Gorajte in s 
podporo sponzorjev iz vse Slovenije. Več tudi na 

spletni strani www.pravljicnadezela-gorajte.si.

Kljub letošnjemu žledolomu, ki je dodobra 
uničil lanskoletno postavitev, bo letošnja dežela 
pravljic še bolj pravljična in čarobna, saj so v 
gozdičku Gorajt na hektarju površine na novo 
postavili pravljični svet. V letošnjem letu je 
odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju s 
svojim sponzorskim nastopom razveselil znani 
slovenski animator Sten Vilar v vlogi dedka 
Mraza.

Ta bo sicer letos prišel med otroke drugače 
kot običajno. S svetlobnimi, glasbenimi efekti, 
s čudovito scensko postavitvijo, odigranim pro

Pravljična dežela Gorajte bo odprta vse do 
28. decembra.
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Ob srečanju z ‘našo’ češnjo drobnico 
V Škofji Loki že nekaj let deluje brezplačna Energetsko-svetovalna pisarna, ki služi kot pomoč 

občanom pri reševanju energetske problematike, s katero se soočajo ob novogradnjah, sanacijah 
in drugih ukrepih s področja energetike.

Problemi z/s:
- ogrevanjem, izbiro energenta in ogrevalnega sistema, 
- sanacijo dimnika, 
- pripravo toplotne sanitarne vode, 
- toplotno izolacijo stavbe,  
- vgradnjo energetsko učinkovitih oken, 
- racionalno rabo energije,
- ekonomičnostjo uporabe posameznih energetskih tehnologiji, 
- uporabo obnovljivih virov energije kot so solarni sistemi in sončne celice,
- uporabo biomase za ogrevanje.  
Energetsko-svetovalna pisarna je odprta vsak torek, od 16.00 do 17.30, in sicer na Kidričevi cesti 

1a v Škofji Loki. Za obisk se morate predhodno najaviti na Razvojni agenciji Sora na tel. št. 04/50-
60-220.                                                                                                                            Vabljeni!

gramom s simpatičnim scenarijem bo 30minutni 
sprehod po deželi pravljic prava poslastica za 
otroke in odrasle. Organizatorji obljubljajo, da 
bo dežela pravljic letos presežek vseh dosedan
jih prireditev. Od 18. do 28. decembra bodo 
vrata brezplačno odprta za vse obiskovalce. V 
lesenih pravljičnih hišicah bo 28 živih pravljičnih 
likov v ličnih kostumih razveseljevalo otroke z 
dogodivščinami šestih različnih pravljic. Razen 
25. decembra (ko bo pravljična dežela zaprta) 
so predstave vsak dan ob 15. in 17. uri, in to ob 
vsakem vremenu. 

Starši lahko darilo za otroke prinesejo s seboj v 
darilni vrečki A4 formata z imenom in priimkom 
otroka in pustijo ob prihodu darilo na zbirnem 
mestu oddaje daril. Podeli jim ga dedek Mraz. 

P. N. 

Jelšo do Liberge, nato se dvigne do Preske nad 
Kostrevnico in se malo zatem razcepi na dva 
kraka: južni del pelje skozi Primskovo in Sevno, 
severni pa čez Gobnik in Moravče do Čateža, kjer 
je cilj pohoda. Na osrednjem čateškem trgu zgodaj 
popoldne poteka Razhodnja, kjer pohodniki pri
sluhnejo izbranemu kulturnemu programu in se 
okrepčajo s pestro martinovo kulinariko. 

Ob poti stare slovenske sadne vrste 
Levstikova pot, dolga 22 kilometrov, je 

označena z izvirnimi tablami, ki kažejo pohod
nikom smer hoje in opozarjajo na etnografske in 
naravne značilnosti ob njej. Letos so organizatorji 
obogatili prireditev s saditvijo slovenskih sadnih 

dreves v t. i. Levstikovem sadovnjaku. Drevesa 
so zasajena ob poti med Litijo in Čatežem 
in z ličnimi tablami na hrastovih podstavkih 
označena in opisana v sliki in besedi. Pohodniki 
Levstikove poti se bodo ob pogledu na zapise o 
starih slovenskih sadnih vrstah zavedli vrednosti 
neokrnjenega okolja in zdrave prehrane.

Tudi Občina Gorenja vas  Poljane se je 
odzvala povabilu v ta projekt in je botra češnje 
drobnice (lat. Prunus avium). Zasajena je na 
razglednem mestu ob poti v Preski nad Ko
strevnico. S Češnjo, ki je odporna na bolezni 
in bogato cveti, opozarjamo tudi na Poljansko 
dolino in hribe okrog nje, ki so vsako pomlad 
odeti v čudovite bele češnjeve cvetove. Prijetno 
mi je bilo, ko sem se na letošnjem pohodu srečal 
z njo, jo pogladil in ji zaželel zdravo rast.

Valentin Bogataj

Brezplačna pomoč občanom  
pri reševanju energetske problematike
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ZAHVALA 
Družina Podobnik, po domače Orlovi iz Hotovlje, se prijazno 

zahvaljuje gasilcem in vojakom za hitro in nesebično pomoč pri 
odstranjevanju zemeljskega plazu, ki se je ob nedavnih oktobrskih 
poplavah usul s strmega brega za hišo.
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V sklopu Goodyearovega projekta z naslovom Za varnost otrok, ki 
teče že nekaj let, letos vozniki z nakupom štirih zimskih Goodyear plaščev 
20 otrokom podarijo odsevne brezrokavnike. Ti se nabirajo v posebnem 
skladu, podjetje pa jih podarja otrokom v slovenskih šolah, vrtcih, klubih. 
Njihov poslovni partner iz Gorenje vasi Vulco Pustavrh je na ta račun 
kar 200 otrokom iz naše občine za večjo varnost v prometu konec leta 
razdelil odsevne brezrokavnike. Prva razreda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas sta jih bila deležna 53, osnovnošolci iz Poljan in Javorij 95, v vrtcu 
na Dobravi sta se jih 48 razveselili skupini Mehurčki in Mavrice. Kot je 
povedala Branka Pavkovič, vodja vrtca, ubirajo na sprehodih z malčki 
pešpoti brez pločnikov, hodijo po travnikih ali po robu ceste, vendar 
skrbijo, da so varni. »S temi jopiči bomo pa še bolj, zato sem vesela, 
da smo jih dobili v dar. To je ena redkih tovrstnih gest v našem okolju, 
zato jo pozdravljamo,« se je navduševala skupaj z otroki, s katerimi si 
želijo še, da bi od vrtca do odcepa za Dobravšce, kamor radi gredo, pot 
lahko prehodili po pločniku. 

Vrtci in šole, ki bi želeli imeti odsevnike, lahko prijavo oddate na 
http://zavarnostotrok.goodyear.eu/Podarimovam. 

Najmlajši v prometu

Za varnost otrok
Več kot 200 vrtčevskih in osnovnošolskih otrok v občini 
bo odslej v vlogi pešcev bolj varnih, saj so prejeli odsevne 
brezrokavnike.

Z novo opremo bodo na sprehodih Mehurčki in Mavrice še bolj varni. 
Odsevnike je razdelila Romana Pustavrh iz Vulco Pustavrh (prva z leve 
v zgornji vrsti).
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Kot projektni partnerji so ga pripravili in izvedli LAS – Lokalna 
akcijska skupina loškega pogorja kot vodilni partner, Razvojna agencija 
Sora z Rokodelskim centrom DUO, Turistično društvo Žirovski Vrh in 
Folklorna skupina Škofja Loka. 

Končni rezultat projekta je nova kostumska podoba dveh folklornih 
skupin: Folklorne skupine Zala Žirovski Vrh in Folklorne skupine Škofja 
Loka. 29 novih kostumov predstavlja oblačilno dediščino in oblačilni 
videz kmečkega prebivalstva iz obdobja od začetka pa do sredine 19. 
stoletja na našem območju. Avtorica kostumov, pri izdelavi katerih so 
ji izdatno pomagale članice obeh skupin z ročnim vezenjem, šivanjem 
rokavcev, nabiranjem blaga, klekljanjem ..., je mojstrica šiviljstva in 
krojaštva Andreja Stržinar.

Del skoraj dve leti trajajočega dela si je bilo moč ogledati tudi na 
kasnejši razstavi v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka, od koder 
je tudi fotografija.  

P. N.

Bogastvo babičine skrinje

Po dveh letih zaključili projekt
V drugi polovici novembra se je uspešno vsebinsko zaključil 
projekt Bogastvo babičine skrinje.

Fo
to

: i
z 

ar
hi

va
 C

en
tra

 D
UO


