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20. seja občinskega sveta

Brezplačna Energetsko
svetovalna pisarna
Na Razvojni agenciji Sora deluje
brezplačna Energetsko svetovalna pisarna.
V njej vam energetska svetovalca svetujeta
o: toplotni izolaciji (fasade, podstrehe, okna),
obnovljivih virih energije (sončna energija,
lesna biomasa, toplotne črpalke), možnostih
sofinanciranja investicij, kotlovnicah …
Pisarna je odprta vsak torek od 16. do
17.30. ure. Za njen obisk je potrebna predhodna prijava na tel. št.: 04/50-60-220.

Nova telefonska številka
krajevnega urada
Uslužbenci na krajevnem uradu, na kate
rem lahko oddate vlogo za izdajo, zamenjavo ter podaljšanje vozniškega dovoljenja,
prav tako tudi za izdajo invalidske nalepke,
uredite spremembo lastništva vozila, prijavite stalno ali začasno prebivališče, overite
nekatere dokumente, prijavite prireditve …,
bodo od 1. februarja dosegljivi na novi
telefonski številki. Pokličete jih lahko na
041/741-738, in to v času uradnih ur, ki so
vsak torek od 9. do 15. ure. Številka je po
novem enotna za vse krajevne urade, ki delujejo na območju škofjeloške upravne enote.
Kot je znano, urad v Gorenji vasi začasno
deluje v prostorih nekdanje poslovne stavbe
RŽV v Todražu.
M. B.

Potrdili proračun za 2014 in
spremembe cen javne službe
Na zadnji seji minulega leta so občinski svetniki potrdili proračun Občine
Gorenja vas - Poljane za 2014 in sprejeli več elaboratov, ki bodo pomenili
spremembo cen odvoza komunalnih odpadkov, uporabe pitne vode ter odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske vode. Med drugim so sprejeli tudi sklep o
preimenovanju Doma občine v Sokolski dom in spremembo cen najema grobov,
poslovilnih objektov ter zakupa grobnega polja.
Občinski svetniki so brez večjih pripomb
sprejeli dopolnjen predlog proračuna za leto
2014, ki je težak nekaj manj kot 15 milijonov
evrov. O proračunu lahko več preberete v posebnem članku na sosednji strani, več o elaboratih
pa na strani 4.
Znan je tudi letni program športa v občini
Gorenja vas - Poljane za leto 2014, ki zagotavlja, da bo v občinskem proračunu izvajalcem
športnih programov namenjenih 54.000 evrov
za izvajanje programov športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev (podrobnejša razdelitev
je v tabeli). Za športne objekte in investicije
na področju športa je rezerviranih 43.964 evrov, pri čemer je 41.764 evrov namenjenih za
gradnjo telovadnice v Gorenji vasi, preostalih
2.200 pa za vzdrževanje športnih objektov. Na
osnovi sprejetega letnega programa športa je v
tej številki Podblegaških novic objavljen javni
razpis za sofinanciranje programov športa v
občini.
Svetniki so ponovno odločali o predlogu
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gradnjo senika kmetije Bogataj v Gorenji vasi
in ga tudi potrdili.

Dom občine bo ponovno Sokolski dom

Na predlog župana Milana Čadeža so
občinski svetniki potrdili preimenovanje sedanjega Doma občine v Sokolski dom. Dom je

Stik z županom

Vaše prispevke za januarsko številko
Podblegaških novic pričakujemo do 8.
februarja 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!

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

Kdaj in kako do župana?
h

h

vsak torek 15 –17 po tel.: 051/384-433
h
h
vsako sredo 14 –17 na sedežu občine

tako ime dobil ob odprtju leta 1923, nato so ga
po številnih prezidavah in povečanjih leta 1954
preimenovali v Dom Partizan, ob ustanovitvi
Občine Gorenja vas - Poljane leta 1994 pa v
Dom občine. Ker na zgradbi poteka temeljita
obnova, je župan predlagal, da se ponovno
uporabi prvotno ime in se temu prilagodi tudi
zunanja podoba objekta, ki bo natanko taka kot
pred 90 leti.

Nove cene najema grobov
in poslovilnih objektov

Z rastjo inflacije se bodo tako kot vsako leto
uskladile tudi cene najema grobov, poslovilnih
objektov. Cene letnega najema so višje za 1,3
odstotka oziroma v povprečju manj kot evro
in znašajo 11,4 evra za otroški, žarni in enojni
grob, 22,7 evra za dvojni grob, 33 evrov za
trojni in 44,3 evrov za četverni grob.
Cena najema poslovilnega objekta se je
v povprečju dvignila za 1,1 evra in znaša v
Gorenji vasi, Poljanah, Stari Oselici in Lesko
vici 61,4 evra. Najem v Novi Oselici znaša
48,1 evra, najem malega poslovilnega objekta
pa 39,9 evra.
Cene zakupa grobnega polja ostajajo nespremenjene in znašajo 139 evrov za eno grobno
polje, 277 za dvojno grobno polje, 85 evrov za
žarni grob in 123 za žarni grob v Novi Oselici.
Poleg tega so svetniki soglasno sprejeli tudi
pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče
v Javorjah.
Tina Dolenc
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Proračun občine za leto 2014

Težek je skoraj 15 milijonov evrov
Občinski svetniki so sredi decembra potrdili drugi predlog proračuna Občine
Gorenja vas - Poljane, ki znaša 14.961.841 evrov. Večji del, 9,5 milijona evrov
(64 odstotkov), je namenjen investicijam in investicijskim transferjem.
Na Občini Gorenja vas - Poljane so poudarili, da
so za letošnji proračun značilne visoke investicije,
zlasti za področje vodovoda in tudi kanalizacije ter
energetske sanacije javnih stavb, za katere so bila
odobrena nepovratna sredstva. »Od dobrih devetih
milijonov evrov je za slabih sedem milijonov evrov
takih investicij, ki so podprte tudi s sofinanciranjem
EU in države. Posredno to pomeni, da je slabih
73 odstotkov investicijskih izdatkov namenjenih
tistim investicijam, ki so podprte tudi s sredstvi EU
in države, in le dobrih 27 odstotkov predstavljajo
investicijski izdatki za projekte, ki se financirajo
povsem iz lastnih sredstev občine. To kaže tudi
na to, da je naša občina zelo uspešna na področju
pridobivanja in črpanja evropskih in državnih
sredstev,« je pojasnila Jana Kristan, na občini višja
svetovalka za proračun in finance.

Precej sredstev za ureditev cest

Med večjimi projekti, ki jih velja izpostaviti in
za katere je v proračunu namenjenih največ sredstev, so poleg projektov iz sklopa Ureditev porečja
Sore za vodooskrbo in za ureditev odvajanja in
čiščenja komunalne in odpadne vode še energetske
sanacije Doma občine (po novem Sokolskega
doma), Zdravstvenega doma Gorenja vas ter OŠ

Zaradi davka na nepremičnine
tudi občine ob del sredstev

Za komentar letošnjega proračuna smo prosili občinsko
svetnico in nekdanjo zaposleno na občini za področje
proračuna in računovodstva Mirjano Možina: »Sprejeti
proračun je zelo investicijsko naravnan na področju
komunalne opremljenosti in oskrbe z vodo z visokimi
sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna in
proračuna EU. Pričakujemo, da bodo zastavljeni cilji,
sprejeti s proračunom za 2014, tudi uresničeni. Opozoriti
pa je treba na določene spremembe v proračunu,
ki so nastale tudi zaradi sprejetja novega davka na
nepremičnine. Z njegovo uveljavitvijo je prenehalo
veljati precej predpisov, na podlagi katerih je občina
v preteklih letih prejemala prihodke. Občine bodo na
podlagi novega davka na nepremičnine v letu 2014
prejele prihodek od tega davka v višini odmerjenega
nadomestila za stavbno zemljišče v letu 2012, zmanjšan
za prejete pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v
istem letu. To pa pomeni, da bo občina v letu 2014
prejela precej manj sredstev, kot bomo občani plačali
davka na nepremičnine v državni proračun.«

Ivana Tavčarja. Precej sredstev bo namenjenih
tudi za ureditev lokalnih cest. Med drugim bodo
v prihodnjih letih uredili novo dostopno cesto do
zdravstvenega doma iz smeri Blat, za kar so že
izvedli odmero zemljišč, v letu 2014 pa jih bodo
odkupili. Nekaj manj kot 415.000 evrov je predvi
denih tudi za prometno ureditev pri OŠ Poljane
(ureditev ceste od Vidma do šole). Občinske svetnike je zmotilo predvsem to, da je v drugem predlogu proračuna predvidenih za 100.000 evrov več
sredstev (povečanje s 314.815 na 414.815 evrov),
čeprav projektanti še niso podali ocene stroškov
izvedbe. Dela naj bi sicer začeli izvajati še letos,
dokončana pa bi bila v prihodnjem letu.
Predviden je tudi začetek urejanja parkirišč
ob obvoznici v Gorenji vasi. Na Hotavljah bodo
začeli graditi pločnike, do Hotovlje in do Predmosta
pa imajo za ta namen v proračunu zagotovljena
sredstva za odkupe zemljišč in izbiro izvajalca
del. Na Sovodnju je predvidena izgradnja male
čistilne naprave ob šoli in priprava ožine ceste v
Javorjev Dol za realizacijo del. V Lučinah se bodo
nadaljevala zaključna dela pri obnovi regionalke,
pripravili pa bodo tudi projekte za vodovod. V
Javorjah bodo zaključili dela na osrednji cesti in
priklopih na kanalizacijo in vodovod, na Trebiji in
v Poljanah pa bodo sočasno z gradnjo vodovodov
obnovili nekatere odseke cest.

Predviden odkup deleža na Visokem

V tem letu je predviden tudi odkup 13,86odstotnega solastniškega deleža od Občine Škofja
Loka na objektu dvorca Visoko in gospodarskega
poslopja z vmesnim zemljiščem. Za to bo občina
odštela 74.222 evrov, s tem pa bo postala 100odstotna lastnica. Kot pravijo na občini, bo tako
mogoče celoviteje načrtovati nadaljnji koncept
oživljanja dvorca, katerega območje pa je z vidika
urbanističnega urejanja še vedno v celoti v pri
stojnosti Občine Škofja Loka, na območju katere
se nahaja. Dodatnih 70.000 evrov je namenjenih
za obnovo gospodarskega poslopja, v katerem bi
lahko prirejali različne
prireditve, pogostitve
in druge aktivnosti. Del
sredstev bodo porabili
za menjavo ostrešja s
kritino na kozolcu, ureditev tal v kozolcu (to

Zadolženost občine
v mejah dovoljenega
Občina Gorenja vas - Poljane načrtuje v letošnjem
letu tudi zadolževanje v višini dveh milijonov evrov.
Jana Kristan je pojasnila, da je načrtovana zadolžitev v
mejah dovoljenega. Predvidena je za obdobje desetih
let z ocenjeno fiksno obrestno mero šest odstotkov, a
pričakujejo, da bi v okviru razpisa za zadolževanje ter
prejetih ponudb lahko dosegli nižjo obrestno mero.
Zadolžitev je predvidena šele v drugi polovici leta, zato
je v proračunu 2014 predvideno odplačilo zgolj štirih
obrokov glavnice (za obdobje september–december).
V proračunu je predvidenih tudi 62.594 evrov za odplačilo
glavnice za najeti kredit iz leta 2007 za telovadnico in
igrišče ob OŠ Poljane, ki bo v celoti poplačan v letu 2017.
»Odločitev o realizaciji načrtovane zadolžitve v letošnjem
letu še ni dokončna, saj je vse odvisno od poteka in
terminske izvedbe projektov, za katere je zadolžitev
predvidena. Lahko se namreč izkaže, da zadolžitev v
letu 2014 ne bo potrebna ali pa bo potrebna v manjšem
obsegu od prvotno predvidene,« je dodala Kristanova.

so že opravili) ter postavitev razstave o preteklosti
dvorca in njegovih lastnikih.

Dokončanje del v Šubičevi hiši
in prodaja zemljišča v Kopačnici

V letu 2014 je predvidena dokončna ureditev
Kulturnega centra slikarjev Šubic v Poljanah. Za
restavratorska in slikopleskarska dela, gradbenoobrtniška dela ter nakup pohištva in muzejske
opreme je predvidenih 73.000 evrov. V hiši bo
nato urejena stalna muzejska zbirka, posvečena
ustvarjanju rodbine Šubic, izvajale pa se bodo tudi
različne dejavnosti in prireditve.
Nekaj sredstev, 26.000 evrov, je predvidenih za
turistični kompleks v Kopačnici Pr’ Topličarju, in
sicer za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev turističnega področja Pr’
Topličarju ter potrebne študije, meritve, poročila
in elaborate. Del sredstev bo porabljenih tudi za
tekoče vzdrževanje, medtem ko je občina med
prihodki predvidela sredstva od prodaje zemljišča
v Kopačnici v višini 936.000 evrov lani izbranemu
investitorju za gradnjo turističnega kompleksa.
Tina Dolenc
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Življenjski stroški

Za smeti bomo plačevali manj, za vodo pa več
Z novim letom so se spremenile cene storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, kamor spadajo oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki ter odvajanje in čiščenje odpadne vode. Nove cene bodo gospodinjstvom
obračunane na položnicah za januar.
Na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo
darskih javnih služb varstva okolja morajo
vse slovenske občine oblikovati nove cene teh
služb do konca marca letos. Občina Gorenja
vas - Poljane je s sprejemom treh elaboratov to
storila na zadnji seji leta 2013.
Dosedanja cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je bila oblikovana v letu 2007 in
je znašala 31,0593 evra za kubični meter, kar
pomeni, da je bila zaradi inflacije realno nižja
za več kot 16 odstotkov. Zaradi učinkovitega
uvajanja številnih novosti pri ločevanju odpadkov so se stroški ravnanja z odpadki nekoliko znižali, zato je občina znižala tudi cene.
»V zadnjih sedmih letih so po vseh občinah
dražili službo ravnanja z odpadki, pri nas pa
smo zaradi doslednega ločevanja odpadkov
občanov in dobrega gospodarjenja občine lahko
ostali na isti ravni. Po novem se bodo cene celo

znižale za približno šest odstotkov mesečno,«
je pojasnil župan Milan Čadež. Cena enkratnega mesečnega odvoza ostanka komunalnih
odpadkov in embalaže za 120-litrski zabojnik
tako znaša 7,04 evra, cena za mesečni odvoz
bioloških odpadkov za 120-litrski zabojnik pa
8,43 evra.

Omrežnina draži vodo in kanalščino

Cene se bodo spremenile tudi za oskrbo s
pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne
vode, a te se bodo podražile. Cena oskrbe z
vodo za gospodinjstva ni bila spremenjena od
leta 2005, analiza stroškov pa je po ugotovitvi
Kristine Knific, višje svetovalke za področje
ravnanja z odpadki in okolje, pokazala, da so
stroški precej višji glede na odmerjeno ceno.
Zdaj je znašala cena vodarine 0,02 evra za
kubični meter, medtem ko je realna cena 0,34
evra za kubični meter. Poleg tega uredba prinaša

novost, to je plačilo omrežnine (podobno
kot pri plačilu elektrike), ki znaša dva evra
mesečno. To pomeni, da bo štiričlanska družina
ob povprečni porabi 16 kubičnih metrov vode
na mesec plačala 9,66 evra za oskrbo s pitno
vodo, kar je 0,47 evra za kubični meter porabljene vode.
Podražilo pa se bo tudi odvajanje in čiščenje
odpadne vode. Ta cena je bila oblikovana v
letu 2006 in je znašala 0,4077 evra za kubični
meter ter je od realne cene, ki znaša 0,5015 evra
za kubični meter, nižja za 23 odstotkov. Tudi
pri tej storitvi je dodatni strošek omrežnina za
odvajanje in čiščenje odpadne vode, vendar
so pri tem občinski svetniki sprejeli tudi sklep
o 85-odstotnem subvencioniranju z uredbo
predpisane omrežnine. Ta bi sicer zaradi drage
infrastrukture in redke poseljenosti znašala
več kot 11 evrov na gospodinjstvo, namesto
tega bodo gospodinjstva plačevala 2,9 evra
omrežnine.
Ob manjšem povečanju kanalščine bo tako
4-članska družina s povprečno porabo po
novem plačala 9,6 evra odvajanja in čiščenja
odpadne vode. Za omenjene subvencije je
občina v proračunu za letošnje leto predvidela
dobrih 80 tisoč evrov sredstev.
Kot je pojasnila Kristina Knific, so se
cene oblikovale zaradi zahtev uredbe in nepokrivanja stroškov pri vseh treh javnih službah,
v sosednjih občinah pa so cene oblikovali že
pred našo. Ceniki so objavljeni tudi na spletni
strani Občine Gorenja vas - Poljane v rubriki
Komunala in GJS.
Tina Dolenc

Novo gradbišče:
zdravstveni dom
Podjetje NGD, ki je bilo izbrano na
razpisu, je že začel z energetsko obnovo
zdravstvenega doma v Gorenji vasi. Občina
je za projekt, ki ima pogodbeno vrednost
371.000 evrov z DDV-jem, dobila 222.000
evrov nepovratnih sredstev na javnem
razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor. Še 40.000 evrov bo doniralo Osnovno
zdravstvo Gorenjske, preostali strošek bo
nosila občina. Predvidoma do jeseni bo
zdravstveni dom imel obnovljeno fasado in
nov vhod na nivoju zdajšnjega parkirišča,
od koder se bo v vsa nadstropja v objektu
mogoče pripeljati z na novo vgrajenim dvigalom, je povedala direktorica občinske
uprave Elizabeta Rakovec. Stopnice do
zdajšnjega vhoda bodo porušili. V okviru
energetske sanacije bo zamenjan tudi energent, in sicer bo fosilno gorivo zamenjal
obnovljiv vir energije.
Dodajmo še, da so se začeli že tudi
postopki za energetsko sanacijo gorenje
vaške osnovne šole.
M. B.
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Škofjeloška obvoznica

Stroji so spet zabrneli
Gradnja obvoznice v Poljansko dolino se nadaljuje. Državna revizijska komisija je namreč
v drugi polovici decembra zavrnila revizijska
zahtevka neizbranih ponudnikov na zadnji
razpis za nadaljevanje del. Izbrani ponudnik,
Gorenjska gradbena družba, s partnerjema OHL
ŽS in Iskra sistemi, tako po podpisu pogodbe z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki je bil
23. decembra lani, nadaljuje z gradnjo.
Vrednost del je 21,8 milijona evrov. Grad-

bince zdaj na 2. in 3. etapi škofjeloške obvoznice čakajo izgradnja 150 metrov predora
pod Stenom ter elektro-inštalacijska in strojna
dela v njem, dokončanje trase od predora do
Zminca ter izgradnja vseh objektov, vključno z
viaduktom. Rok za dokončanje je 18 mesecev,
kar pa je povsem realno, so pojasnili tudi na
Direkciji, kjer so se sicer bali, da bi s padlim
razpisom izgubili tudi evropska sredstva.
Damjana Peternelj

Čistilne naprave

Letos priklop na Hotavljah in v Gorenji vasi

Foto: Arhiv občine GVP

V preteklih številkah Podblegaških novic smo že pisali, da se v sklopu operacije
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore v naši občini izvajata dva
projekta, in sicer posodobitev in razširitev čistilne naprave (ČN) Gorenja vas
in gradnja primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas.
Oba se financirata iz nepovratnih sredstev EU Kohezijskega sklada.

Kot pojasnjuje Bernard Strel, višji svetovalec
za področje komunale in gradenj, se bo kapaci
teta čiščenja na ČN Gorenja vas povečala s 1000
na 3100 PE. »Prenovljena sta upravna stavba
in biološki blok. Zraven starega biološkega
bloka je bil zgrajen novi biološki blok z dvema
sekvenčnima bazenoma. V upravni stavbi je nova
sejalna naprava za sprejem gošč iz greznic in
odvečnega biološkega blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav (MKČN). Zgrajena je bila nova
stavba, kjer sta v kletnem delu dva bazena za
sprejem gošč iz greznic in bazen za odvečno

biološko blato, v pritličju je naprava za strjevanje
odvečnega biološkega blata.«
Objekt se ponaša s sodobnim sistemom za nadzor, ki omogoča kakovostno krmiljenje, telemetrijo
in alarmiranje v primeru okvare. Tehnični pregled je
bil 18. decembra, 9. januarja je bila izdana odločba
o začetku poskusnega obratovanja, ki bo trajalo leto
dni. »V tem času bo narejen funkcionalni preizkus
delovanja in umerjanja celotnega sistema čiščenja
komunalnih odpadnih voda. Trenutna obremenitev
ČN Gorenja vas je približno 1000 PE, vendar
pričakujemo, da bomo v pomladnem času oziroma

Podatki o gradnji primarnega kanalizacijskega sistema
ter posodobitvi in razširitvi ČN Gorenja vas so na
spletni strani naše občine in na www.porecje-sore.si.

do konca leta 2014 pričeli izvajati nove priključke
na območju Hotavelj, kjer poteka gradnja sekundarnih kanalov.«
Primarni kanali kanalizacijskega sistema
so na območju Hotavelj že zgrajeni. Vrednost
investicije zanaša 930.326 evrov brez davka. Za
odvajanje odpadnih komunalnih voda proti ČN
Gorenja vas, kjer se bodo odpadne vode očistile
in nato spustile v Poljansko Soro, morajo biti
zgrajeni tudi primarni kanali kanalizacijskega
sistema na Trebiji, Hotavljah, v Podgori in delu
Gorenje vasi. Gradnja primarnih kanalov obsega
gradnjo treh črpališč odpadnih voda in gradnjo
kanalov v skupni dolžini 6,94 km. »V preteklem
letu je bila zaključena gradnja primarnih kanalov
v Gorenji vasi in na Hotavljah. Trenutno poteka
gradnja na Trebiji, v pomladnih mesecih bomo
pričeli z gradnjo tudi v Podgori. Letos bomo
priklope začeli izvajati v Gorenji vasi in Hotavljah, prihodnje leto pa v Podgori in na Trebiji,«
je še povedal Strel. Lani je bilo zgrajenih 3,6
km primarnih kanalov, investicija pa je znašala
skoraj 1,250 milijona evrov brez davka. Kot še
dodaja Strel, bodo glede možnosti in načina priklopa lastnike objektov na območju gradnje pisno
obvestili in seznanili s postopkom priključitve.
Lidija Razložnik

Davek na nepremičnine

Preverite podatke na informativnem izračunu
Geodetska uprava je napovedala, da bo 15. februarja vsem lastnikom
nepremičnin poslala obvestila z informativnimi izračuni davka na nepremičnine.
Natančno preverite podatke, ki bodo poleg predvidene višine davka navedeni
o posamezni nepremičnini.
Na geodetski upravi sicer vztrajajo, da so podatki, ki jih imajo v registru nepremičnin in na podlagi
katerih so že izračunali posplošeno tržno vrednost
vaše nepremičnine, dobri, a mnogi v to dvomijo.
Ker je posplošena tržna vrednost osnova za izračun
davka na nepremičnine, je zelo pomembno, da so
podatki o lastnostih nepremičnin točni.
Nepravilnosti bi se na primer lahko pojavile
v primerih, ko ima neka nepremičnina več
solastnikov, deleži pa v zemljiški knjigi niso
pravilni. Na obvestilu, ki ga bodo lastniki dobili
sredi februarja, bo lastniški delež naveden. Če
ne bo pravilen, popravo podatka lahko zahtevate
v geodetski pisarni – za obisk se je treba prej
naročiti na telefonsko številko 080 22 15.
Še pred nekaj tedni so bili podatki o zemljiščih
za gradnjo stavb, s katerimi je razpolagala geodetska
uprava, na državnem nivoju zelo slabi. Ta zemljišča
so obdavčena veliko višje kot na primer kmetijska
zemljišča, informacije o namenski rabi zemljišč
so geodetom dolžne sporočati občine. Čeprav je
naša občina te podatke v registru nepremičnin
revidirala že lani, tako da v naši občini težav ne bi
smelo biti. Direktorica občinske uprave Elizabeta
Rakovec lastnikom vseeno svetuje, da podatek o

namenski rabi skrbno preverijo. Morebitni popravki
napak so na občini še možni, pravi. Na občini za
to lahko kontaktirajo njo ali pa Gašperja Čadeža
oziroma Natašo Kopač. Rakovčeva svetuje, da
odreagirajo čim prej – geodetska uprava bo namreč
za obdavčitev zajela podatke, ki bodo v evidenci
1. aprila. Ob tem pa opozarja, da občina namensko rabo zemljišč spreminja na približno petletna
obdobja, postopek pa zaradi zapletenosti traja od
dve do štiri leta. Občina je zadnje spremembe
sprejela v juniju 2010, zdaj pa že zbirajo pobude
za spremembe namenske rabe. »Že zdaj smo
zbrali rekorno število pobud, več kot 400, in več
kot polovica se jih nanaša na izvzem iz stavbnega
zemljišča. Parcele bodo dejansko nezazidljive po
končanju postopka, torej čez prebližno dve leti,«
pojasnjuje Rakovčeva.
V občini imamo 380 kilometrov kategorizi
ranih cest, od katerih jih dobršen del poteka
še vedno po zasebnih zemljiščih. Lastniki teh
zemljišč naj bodo na informativnem izračunu,
ki ga bodo dobili februarja, pozorni tudi pri tem.
Namreč, geodetska uprava bo pri obdavčitvi
površino, po katerih potekajo takšne ceste,
odštela od preostanka parcele. Zaradi zamikov v

različnih evidencah bi se lahko zgodilo, da bi na
primer zemljišče, po katerem teče cesta, pripisali
sosedu, ki bi tako plačal manj davka. Verjetnost,
da bi se to zgodilo je na primer, če cesta poteka
po meji parcele. Spremembe v povezavi s tem
lastnik ureja na geodetski upravi.
Kot je znano, bo davčna osnova – če bo
zakon o davku na nepremičnine zaživel kot
predvideva vlada – v letošnjem letu 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti za stanovanjske
nepremičnine, za ostale vrste nepremičnin pa
sto odstotkov posplošene tržne vrednosti.
Milka Bizovičar
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Škofov Francelj

Dodana vrednost Rupnikovi liniji
V prejšnji številki smo že veliko pisali o novi stalni zbirki v utrdbi Rupnikove
linije na Golem vrhu. Tudi zaradi nje so tam v decembru našteli več obiskovalcev
kot sicer. Kar nekaj izmed njih si je ob ogledu zaželelo še pozdrava Škofovega
Franceljna. Ta po novem predstavlja maskoto poti po Rupnikovi liniji.

ravno tako zanimiva, nameravamo jo popestriti
z zanimivimi tablami, kjer bo skozi karikature
prikazana gradnja utrdb. Dela, predstavljena na
slikah, bo opravljal Škofov Francelj.« V živo
pa vas bo pozdravil na Golem vrhu.

Foto iz arhiva občine

Škofov Francelj,
starojugoslovanski vojak

Peter Oblak je bil prvič v vlogi Škofovega Franceljna ob predstavitvi stalne zbirke na Golem vrhu.
V Škofovega Franceljna se obleče domačin Ime je dobil po dveh topovskih bunkerjih ob
in vodnik Peter Oblak, eden tistih, ki utrdbo na vhodu v Gorenjo vas iz smeri Hotavelj. Eden
Golem vrhu bržkone najbolje poznajo. V unifor- je Škofov, drugi pa Franceljnov. »Če imeni
mi vojaka starojugoslovanske vojske pozdravi povežemo, dobimo Škofovega Franceljna,«
obiskovalce ter jih popelje po bunkerju. Marjeta je pojasnila nastanek nove maskote. Dodala je
Šifrar iz občinske uprave je priznala, da jih je še: »Zanimivo se nam je poklopilo vse skupaj.
tako napravljen prišel pozdravit v bunker na Odločili smo se namreč tudi, da iz Gorenje vasi,
Golem vrhu novembra, ko so tam zaključevali s od koder že vodi tematska pot do še ene utrdbe
postavitvijo razstave: »Takrat smo dobili super na Hrastovem griču, ki pa je precej naporna in
idejo, da bo predstavljal Škofovega Franceljna.« dolga, pripravimo novo, krajšo varianto. Ta bo

Peter Oblak je uniformo prevzel od prejšnjega
animatorja po Rupnikovi liniji Bogdana Žontarja
in se vanjo oblekel že štirikrat. Obiskovalci so
ga doslej vedno dobro sprejeli: »Navdušeni so,
posebej v decembru je bilo kar precej obiska.
Prav fino se jim je zdelo, treba pa bo zadevo
še nadgraditi. Nismo še vsega dorekli, sam pa
razmišljam o animaciji Škofovega Franceljna
v smeri oživljanja spominov, kako smo utrdbe
doživljali kot otroci.« Njegov predhodnik je
obiskovalce dobro animiral ob zgodbah in s
starimi vojaškimi ukazi. »Ko je Bogdan hudo
zbolel, je obleka ostala in nismo vedeli, komu
bi jo dali za isti namen. K sreči je nalogo prev
zel Peter,« je zadovoljna Marjeta Šifrar, ki s
posebno projektno skupino skrbi za oživitev
Rupnikove linije na občini. Čeprav je Bogdan
obiskovalce običajno nagovoril v srbohrvaščini,
Peter raje spregovori v domačem jeziku. »Ker je
pač vesel, preprost poljanski fant, ki se ne boji
nobenega dela,« pojasnjuje Šifrarjeva. Obenem
priznava: »Malo bi se sicer morali usesti skupaj
in potuhtati kakšno zadevo, vendar žal do zdaj
za to še ni bilo časa. Mislim pa, da bo to dobra
popestritev za obiskovalce.«
Damjana Peternelj

Občinski kolesarski krog

Začetek sezone v začetku maja
Kdor je lani prevozil Kolesarski krog občine
Gorenja vas - Poljane, ki poteka približno po mejah
naše občine, je lahko spoznal del lepot naše občine
s čudovitimi razgledi, dišečimi pašniki in travniki,
pokramljal s prijaznimi domačini in se tudi spočil
in okrepčal. Za tiste, ki še ne vedo, naj povemo, da
je za pot na voljo zemljevid, na katerem so osnovne
informacije o poti, pa tudi o prenočiščih, gostilnah
in okrepčevalnicah. Nekateri so se v njih imeli tudi
čas ustaviti, posebno v vročih poletnih mesecih,
mnogi pa so lovili ure in minute kolesarskega
kroga. Bistvenega povečanja obiska gostinci sicer
niso beležili, so pa povedali, da kolesarje vabijo, naj
se le ustavijo pri njih in se osvežijo, da kolesarski
krog ne bo ‘prehud’ zalogaj.

Letošnje novosti

Letos bo zaradi boljše preglednosti možno
kontrolne kartončke dobiti le v Taverni Petra.
Odprtje kolesarske sezone bo predvidoma 3.
ali 10. maja, kar je odvisno od vremena. Za
prevožen kolesarski krog in izpolnjen kartonček
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si boste letos prislužili nogavice in bidon oz.
dozo za vodo. Za leto 2015 so predvidene
rokavice, za leto 2016 pa kolesarske hlače, tako
da bo oprema skoraj popolna. Izmed vseh, ki
bodo osvojili vse nagrade, pa bo na koncu še
žrebanje za kolo. Tako kot lani bo tudi letos
potekala enodnevna kolesarska prireditev, kjer
bodo kolesarji prevozili krog v enem kosu.
Datum je že znan: to bo 31. avgusta 2014. V
primeru slabega vremena bo prireditev predvidoma 7. septembra, najbolje pa je, da spremljate
obvestila o dogodku. Kolesarjenje bosta kot lani
pripravila Peter Rihtaršič in Taverna Petra.

Če še niste dobili majice, pridite ponjo

V lanskem letu je celotni krog prevozilo
360 kolesarjev, nekateri celo večkrat. Po
besedah Marjete Šifrar iz občinske uprave je
to številka, ki je niso pričakovali. Kot je dejal
Peter Rihtaršič iz Taverne Petra, so bili kolesarji
navdušeni, tudi tisti, ki so krog prevozili na
enodnevni preizkušnji. Na začetku je bilo le

Foto: Lidija Razložnik

Ker je zima mila, mnogi še vedno niso končali s kolesarjenjem, nekateri pa o
njem znova razmišljajo. Tudi načrtovalci občinskega kolesarskega kroga ne
mirujejo in so kolesarjem za letos pripravili nekaj novosti.

nekoliko zadrege, ker ni bilo zadosti majic oz.
pravih številk. Te so dodatno naročili, tako da
vsi, ki je še nimate, lahko pridete ponjo. Da so
bili kolesarji navdušeni nad potjo, kažejo tudi
anketni listi, ki so jih kolesarji izpolnili po
prevoženi poti. Marjeta Šifrar pa dodaja, da so
dobro speljana in označena pot ter lepi razgledi
glavni razlogi za udeležbo.
Tadeja Šubic

STC Stari vrh

»Če do zimskih počitnic ne bo
snega, se nam slabo piše.«
Na Starem vrhu so v letošnji zimski sezoni do zdaj našteli 18 obratovalnih dni,
vse v decembru. Zelena zima jim za zdaj še ni naredila škode, bojijo pa se, kako
bo, če snega in nizkih temperatur ne bo do sredine februarja, ko se začnejo
zimske počitnice – eden od vrhuncev vsakoletne smučarske sezone.
Pa je neobratovanje kakor koli vplivalo na
situacijo odplačevanja obveznosti do Hypo
Leasinga, s katerimi so leta 2006 sklenili
pogodbo za nakup nove šestsedežnice, teptalcev
snega in druge opreme? Logar zatrjuje, da ne:
»Sredstva za odplačevanje obveznosti do Hypo
Leasinga so zagotovljena, kar nam je uspelo z
dokapitalizacijo in sofinanciranjem občin.«

V pričakovanju nizkih
temperatur in snega …

Če si torej zaradi tega lahko oddahnejo, pa
negotovost v pričakovanju zimskih razmer ostaja. »Upamo, da se bodo temperature spustile
vsaj do 10. februarja, tako bi lahko pripravili

KS Sovodenj v letu 2013

Dvorana ima novo
električno napeljavo
Na področju cestnega programa smo poleg rednega vzdrževanja na lokalnih
cestah in javnih poteh naredili še nekaj manjših rekonstrukcij in pripravljalna
dela za asfaltacijo. Asfaltna prevleka je bila tako položena v dolžinah po 100 m
na lokalnih cestah Sovodenj–Javorjev Dol–Ledinsko Razpotje, Sovodenj–Stara
Oselica–Ermanovec–Kladje in Sovodenj–Cerkljanskih vrh, v dolžinah po 40 m
pa na javnih poteh Grapa–Stata–Jeram, Rupe in Sovodenj–Podosojnice. Urejen
in asfaltiran je bil tudi dovoz za javno pot Sovodnjkar.
Na pokopališču v Novi Oselici smo pokrili
stopnišče pri mrliški vežici, prepleskali opaž
in cokel na mrliški vežici ter obnovili razpelo
na pokopališču.
V kulturni dvorani smo zamenjali električno
napeljavo na odru in prepleskali vrata. V planu
je bila tudi sanacija dimnika za centralno
ogrevanje, vendar smo jo zaradi pomanjkanja
sredstev preložili v leto 2014.
Potekale so tudi priprave na izdajo drugega dela kronike Moj kraj skozi čas, ki bo
dokončana in izdana v letu 2014.
Na vaškem vodovodu Sovodenj so bila izvedena nekatera nujna vzdrževala dela in dokončana
obnova vodohrana v Rebru ter asfaltirana nova
trasa vodovoda na lokalni cesti Nova Oselica.
Junija smo organizirali proslavo v počastitev
dneva državnosti v Novi Oselici, v decembru
V decembrski številki smo objavili poročila o delu
krajevnih skupnosti Gorenja vas, Poljane, Javorje in
Lučine, tokrat pa še iz KS Sovodenj in KS Trebija.

smo obdarili s pomočjo OO RK Škofja Loka
vse krajane, stare nad 75 let, in organizirali
obdaritev otrok do desetega leta.
Veliko skrbi in dela nam je tudi lani
povzročala sanacija plazu pod vrtcem in
šolo na Sovodnju. Tu se moramo zahvaliti
za pomoč Občini Gorenja vas - Poljane, ki se
je za realizacijo te investicije res potrudila.
Sanacija stavbe vrtca in ureditev okolice šole
sicer še potekata, vendar računamo, da se bodo
naši malčki kmalu lahko preselili v sanirano
stavbo.
V lanskoletnem planu je bila tudi prenova
dela lokalne ceste Sovodenj–Javorjev Dol–
Ledinsko Razpotje, vendar se je ponovno
zataknilo pri finančnih sredstvih in tako upamo,
da bo to prišlo na vrsto letos, projekt je namreč
v končni fazi priprave.
Na koncu se zahvaljujemo županu, vsem
svetnikom in svetnicam ter občinski upravi za
podporo in računamo na dobro sodelovanje tudi
v letošnjem letu.
Nevenka Telban, tajnica KS Sovodenj

Foto: Vito Debelak

Pavle Logar, direktor STC Stari vrh, ugotavlja, da so se kljub razmeram prvi navdušenci
lahko nasmučali na Starem vrhu: »Naprave smo
spravili v pogon 7. decembra, potem pa obratovali do božiča. Razmere bi bile boljše, če bi
obratovali še čez božično–novoletne praznike, ki
so po obisku običajno prvi vrhunec sezone. Prva
polovica januarja je že tako ali tako bolj skromna,
nekoliko boljše je v drugi polovici, ko že vsa leta
naštejemo okrog 1000 smučarjev na dan.«
Do zdaj jim zelena zima ni povzročila kakšne
večje škode: »V celotni sezoni smo pričakovali
med 62.000 in 65.000 smučarjev, za zdaj smo
imeli približno 25-odstotni upad obiska. Za zdaj
minusa ni, to smo pokrili z obratovalnimi dnevi
in predprodajo vstopnic.«

Šestsedežnica januarja sameva.
smučišče za obisk med zimskimi počitnicami,
ki so tako po obisku kot po izkupičku drugi
višek sezone. Ob primernih temperaturah in pomanjkanju snega lahko obratovanje z umetnim
zasneževanjem zagotovimo v tednu dni, če je
sneg naraven, pa nam to lahko uspe v dveh, treh
dneh.« Pojasnjuje še: »Če nam ostane v sezoni
vsaj 60 obratovalnih dni, pokrijemo stroške
poslovanja. Močno upam, da nam to uspe v
februarju in marcu.« Če niti konec februarja ne
bi bilo primernih vremenskih razmer, pa upanja
za smučarsko sezono na Starem vrhu skorajda
ni več. »Zagnati naprave za nekaj prvih dni
v marcu se verjetno ne bi več izplačalo,« je
prepričan Logar. Kljub vsemu ostaja optimist
in izreka željo, s katero se večina žičničarjev in
upravljavcev smučišč pri nas v zadnjem času
prav tako ozira v nebo: »Samo snežiti naj začne,
pa se bo vse dobro izteklo.«
Damjana Peternelj

KS Trebija v letu 2013
Asfaltirali smo cesto Sleme–Slajka v skupni
dolžini 300 m, skupaj z grobo pripravo vozišča.
Strošek ureditve nam je pobral vsa sredstva za
investicije na cestah, tako da so odpadli drugi
načrtovani odseki cest v KS.
Po hudi zimi je bilo potrebno urediti večino
še neasfaltiranih cest po celotni krajevni skupnosti z dodatnim nasipanjem peska, čiščenjem
prepustov in utrjevanjem bankin, kar nam je
prav tako pobralo vsa sredstva, namenjena za
tekoče vzdrževanje cest in poti.
Pod okriljem občine je bil asfaltiran del ceste
v dolžini 800 m iz Trebije proti Stari Oselici, na
boljše čase pa čaka še naslednjih 800 m.
Za kaj več pa je zmanjkalo sredstev. Trenutno se izvajajo dela na izgradnji novega
vodovoda in kanalizacije v sklopu občinske
investicije.
Bogdan Primožič, predsednik KS Trebija
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 – odl. US), Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini
Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04, 19/2013), Programa športa v občini
Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (sprejet na 20. redni seji občinskega sveta, 19. 12. 2013) in Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/2013), objavljamo

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin programov športa v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014
1. Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Pravilniku o vrednotenju programov športa
v občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list
RS, št. 11/04, 19/2013):
• da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, oziroma da imajo organizacije v svoji
dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pričakovano kakovost,
• da imajo sedež v občini Gorenja vas - Poljane,
• da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon
o društvih,
• da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero
je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
• da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov
in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto,
• da delujejo do objave javnega razpisa na območju občine Gorenja vas - Poljane
vsaj eno leto,
• da ima najmanj dve tretjini članov nosilca oz. izvajalca programov športa stalno
prebivališče v občini.
Na razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
• športna društva in klubi,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja
oziroma športne panoge,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
• javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz občine Gorenja vas Poljane,
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne
in neprofitne,
• društva, ki imajo med dejavnostmi registrirano športno ali planinsko dejavnost.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi
izvajalci programov športa.
2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa:
I. Športna vzgoja otrok in mladine
• interesna športna vzgoja otrok in mladine
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
II. Kakovostni šport
III. Športna rekreacija
IV. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
V. Športne prireditve
VI. Vrhunski šport
VII. Delovanje športnih društev.
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno navedene v Programu
športa v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (sprejet na 20. redni seji občinskega
sveta, 19. decembra 2013).
3. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa
športa v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014, so za razpisane predvidene vsebine
določeni v Programu športa v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (sprejet na 20.
redni seji občinskega sveta, 19. decembra 2013) in Pravilniku o vrednotenju programov
športa v občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni
list RS, št. 11/04, 19/2013).
4. Višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih
predvidenih vsebin programov športa v letu 2014 je 54.000 evrov.
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Sofinancira se naslednja vsebina programov športa, po deležih:
I. Športna vzgoja otrok in mladine – 46 % sredstev (24.840 evrov)
• interesna športna vzgoja otrok in mladine – 58 % sredstev (14.407 evrov)
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 42 %
sredstev (10.433 evrov)
II. Kakovostni šport – 14,5 % sredstev (7.830 evrov)
III. Športna rekreacija – 11 % sredstev (5.940 evrov)
IV. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov – 1,5 % sredstev (810 evrov)
V. Športne prireditve – 14 % sredstev (7.560 evrov)
VI. Vrhunski šport – 6 % sredstev (3.240 evrov)
VII. Delovanje športnih društev – 6 % sredstev (3.240 evrov)
VIII. Rezerva – 1 % sredstev (540 evrov)
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014, v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 27. februarja 2014.
7. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Gorenja vas - Poljane, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04, 19/2013),
• Program športa v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (sprejet na 20. redni seji
občinskega sveta, 19. decembra 2013),
• besedilo javnega razpisa,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na
sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 27. februarja 2014 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ki mora biti na prednji strani označen
z napisom »NE ODPIRAJ – LPŠ 2014«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
9. Postopek obravnavanja vlog:
Komisija za šport bo odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo
razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba
oziroma če ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev,
obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v petih dneh dopolniti, drugače bo izločena kot
nepopolna. O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh
od datuma, ko se zaključi razpisni rok. Župan bo z izvajalci programov športa sklenil
pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini v letu 2014.
10. Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri Anji Hren,
telefon: 04/51-83-104 ali anja.hren@obcina-gvp.si.
Župan
Milan Čadež

Policijska pisarna v Gorenji vasi

Občani najpogosteje rešujejo
mejne spore in prijavljajo prireditve
Foto iz arhiva PP Škofja Loka

Marca bo dve leti, odkar v Gorenji vasi deluje policijska pisarna, vsako sredo med
14. in 16. uro v Domu občine (po novem Sokolskem domu), zdaj pa je zaradi obnove
stavbe začasno preseljena v Todraž. Nastala je na podlagi pobude, dane na letnem
srečanju županov gorenjskih občin. Ob tej priložnosti smo komandirju Policijske
postaje Škofja Loka Sašu Eniku zastavili nekaj vprašanj o njenem delovanju.

Sebastjan Mirnik je vodja policijskega okoliša
za Občino Gorenja vas - Poljane.
Kako ocenjujete delovanje pisarne? So se
občani navadili nanjo?
Delovanje policijske pisarne v Gorenji vasi
ocenjujemo kot dobro, saj se policija na tak način
približuje ljudem. Občani se vse pogosteje v
neinterventnih dogodkih obračajo na vodjo policijskega okoliša Sebastjana Mirnika, saj mu glede
na to, da ga poznajo, lažje zaupajo svoje težave.
Ob tej priložnosti bi radi pozvali vse občane, da

če menijo, da je neka stvar nujna, naj ne čakajo na
uradne ure Policijske pisarne Gorenja vas, temveč
pokličejo na interventno številko 113.
Katere stvari občani najpogosteje urejajo?
V Policijski pisarni Gorenja vas se v večini
primerov oglasijo občani, ki potrebujejo nasvete
glede reševanja mejnih sporov. Vse večkrat pa
se v pisarni zglasijo organizatorji, ki prijavljajo
javne prireditve oziroma se zanimajo glede
potrebne dokumentacije za prijavo dogodka.
Dandanes smo že povsod priča varčevalnim
ukrepom in zapiranju izpostav. Ali taka usoda
grozi tudi policijski pisarni v Gorenji vasi?
Varčevalni ukrepi so prisotni povsod v javnem
sektorju, tako tudi na Policiji skrbimo, da obratujemo z nizkimi stroški. Naš namen ni, da bi se
zaprlo policijsko pisarno v Gorenji vasi, saj je to
način, da smo blizu ljudem. Tako tudi v prihodnje
pričakujemo, da bo pisarna v Gorenji vasi ostala.
V občini na pobudo Policije deluje tudi
sosvet za varnost. Kako lahko sosvet konkretno pripomore k večji varnosti v občini?
Sosvet Občine Gorenja vas - Poljane je bil
ustanovljen v lanskem letu. Že na prvem sestanku
je bilo podanih nekaj opažanj članov sosveta
in s tem nepravilnosti. Takoj se je pristopilo k
reševanju. Kolikor nam je poznano, bo naslednji
sestanek sosveta sklican v naslednjih mesecih.

Kje opažate, da so v občini črne točke in
kako bi jih lahko odpravili?
Občasno se pojavlja problem prekomernega
hrupa iz lokalov, največ nezadovoljstva med
občani predstavljajo prireditve v kulturnem
domu, saj obiskovalci ob odhodu s prireditev z
vpitjem kalijo nočni mir in počitek. Sicer večjih
črnih točk ni, se pa pojavljajo občasni vlomi v
stanovanjske hiše na odmaknjenih lokacijah.
Tu bi opozoril lastnike stanovanj na večje
samozaščitniško ravnanje.
V zimskem času so lahko razmere na cestah
zelo spremenljive. Kaj svetujete občanom, kako
naj kot udeleženci v cestnem prometu poskrbijo
za svojo varnost in za varnost drugih?
V zimskem času bi voznike opozorili na
spoštovanje veljavne zakonodaje. Kljub temu
da temperature niso zimske ter da se v tej sezoni
v nižinah še nismo srečali s pravim mrazom in
snegom, bi opozorili, da vozniki poskrbijo za
svoja vozila. Predvsem je vedno treba dobro
očistiti vetrobranska stekla. Pozornost pa je
treba nameniti tudi voznikom tovornih vozil, ki
morajo preprečiti, da bi s ponjav nad tovornim
prostorom padal led po vozišču ter tako ogrožal
varnost prometa in tudi lastnino ostalih. V
snežnih razmerah svetujemo, da vozniki svojo
vožnjo prilagodijo vremenskim okoliščinam
ter svojim sposobnostim. Prav tako bi radi
opozorili, da so noči še vedno zelo dolge, kar
pomeni, da so pešci, kot najšibkejši udeleženci,
zelo ogroženi. Mogoče še posebno opozorilo
pešcem, da nosijo odsevna telesa.
Tina Dolenc

Izšlo je

Bodite aktivni na Škofjeloškem
Izšel je nov športni katalog, ki ga je v
sodelovanju z Zavodom za šport Škofja Loka
pripravila RAS – Turizem Škofja Loka. Na
24 straneh predstavlja športno-rekreativno
ponudbo na območju občin Škofja Loka,
Žiri, Železniki in Gorenja vas - Poljane. Na
naslovnici je kolaž fotografij športnikov, živečih
v eni izmed omenjenih občin, med njimi sta tudi
smučarska skakalka Ema Klinec iz Poljan in
maratonec Anton Kosmač s Hotavelj.
Katalog je namenjen tako turistom kot tudi
občanom, ki se želijo ukvarjali s športom in
rekreacijo. Prav pa bo prišel tudi športnikom,
klubom in reprezentancam, ki jih zanima
izvedba priprav svojih članov. Predstavljenih
je več kot sto različnih športnih dejavnosti
po abecednem vrstnem redu, ki se jih lahko
izvaja redno ali le občasno, od pohodništva,
gorskega kolesarjenja, smučanja do jadralnega padalstva in športnega plezanja. Turiste
seznanja z gozdnimi, učnimi in tematskimi
potmi ter pomembnejšimi dogodki na Loškem.
Katalog ponuja informacije o nastanitvenih

zmogljivostih v Poljanski in Selški dolini ter
v Škofji Loki z okolico, gostinski ponudbi,
ponudbi ostalih storitev v povezavi s športom
in rekreacijo, kot so najem in servis športne
opreme, prevozi, vodiči in spremstvo, razvoz
hrane, snemanje, merjenje časa, savna, masaža,
osebni trener …
Na voljo so tudi kontakti upraviteljev
športne infrastrukture, ponudnikov športa,
rekreacije, storitev in tečajev. Katalog, izdan
v slovenskem in angleškem jeziku, je na voljo
na vseh info točkah na Škofjeloškem, med
drugim tudi v Kulturnem centru slikarjev
Šubic in na občini. »Katalog, poslan na vse
pomembnejše TIC-e na Gorenjskem ter na
Slovenski turističnoinformacijski center v Ljubljano, zajema praktično vso športno ponudbo
oziroma aktivnosti, ki so na razpolago na našem
območju,« je povedala vodja PE Turizem Škofja
Loka Andreja Križnar.
V Turizmu Škofja Loka bodo v letošnjem
letu naredili ponatis in dopolnili splošni promocijski katalog za celotno škofjeloško območje

Škofja Loka
Area ter promocijski katalog za
občino Gorenja
vas - Poljane.
V pripravi je
tudi nov promocijski katalog
za občino Žiri.
»Vsi katalogi
bodo končani predvidoma do pričetka poletne
sezone, se pravi do maja. V začetku junija
pričnemo tudi s promocijo na letališču Jožeta
Pučnika. V letošnjem letu bomo intenzivneje
delali tudi na promociji Škofjeloškega pasijona. Ponatisnili in nekoliko popravili smo že
prve promocijske letake s konkretnimi datumi
predstav v letu 2015. Z omenjenim materialom
ter seveda z vsemi ostalimi omenjenimi promocijskimi katalogi odhajamo že na januarske in
februarske sejme na Nizozemsko, v Ljubljano
in v Belgijo,« je še pojasnila Križnarjeva.
Lidija Razložnik
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15-letnica Društva Rovtarji in 10-letnica Suhe špage

Zelene zime jih ne spravijo iz tira
Foto: Tone Štamcar

Člani Društva Rovtarji so obeležili kar dva jubileja: 15 let obstoja ter 10-letnico
delovanja njihove glasbene zasedbe Suha špaga. Ob tej priložnosti so pripravili
razstavo z naslovom Smučarji po starem v Škofji Loki.

Rovtarji so se prvič zbrali 1998 na pobudo Acija
Novinca, ki je bil tudi prvi predsednik. Z Janezom
Šubicem sta kmalu začela ustanavljati društvo. Na
ustanovnem občnem zboru se jih je zbralo deset.
Med njimi je bil tudi Franc Oblak z Gorenjih Brd.
Sam je v tem času naredil marsikatere lesene
smučke, njegova žena Silva pa je poskrbela za stilsko podobo tistih Rovtarjev, ki starodobnih oblačil
niso imeli v svojih omarah. »Oblekla« je tudi
sedanjo zasedbo Suhe špage. Povedala je, kako so
se sprva učili smučanja po starem na Hlevišah pod
Goro. »Osoje je tam, sneg dolgo ostane. Pa smo se
pozimi ob nedeljah popoldan kar poklicali in se tam
dobili. Malo kuhančka, pecivo, veliko dobre volje
in smo začeli. Sprva je bilo veliko prekucevanja.
Za vsakim, ki je padel, smo vpili, naj štamfa nazaj
do vrha, da utrdi progo.«
Kar precej izkušenj v smučanju s staro,
večinoma leseno opremo, so si pridobili v teh letih.
Zato ni čudno, da v tovrstnih tekmovanjih, ki jih
organizirajo podobna društva doma in po Evropi,
posegajo po najvišjih mestih. Sami so že v drugem
letu svojega delovanja organizirali tekmovanje v

smučanju po starem na Starem vrhu. Tega so leta
2004 pripeljali na grajski hrib v Škofjo Loko in
povečali tako zanimanje za smučanje po starem
kot število obiskovalcev.

Ne le smučarji, tudi kolesarji starodobniki

Da so združili ljubezen do starodobnega smu
čanja še s starodobnim kolesarjenjem, je kriv njihov
zdajšnji predsednik Brane Tavčar. Ta se še zdaj rad
spomni, kako so ga čudno gledali, ko se je na prvo
smučarsko tekmo v njihovi organizaciji pripeljal s
kolesom letnika 1870, na katerega je navezal dilce:
»Jaz sem že takrat imel v mislih, da bi še kolesarili
po starem. To se je prijelo. Tako da smo organizirali
še kolesarjenje po Škofji Loki in okolici, pa tudi
sami se odpravimo na kakšno tako prireditev.
Prav zaradi njegovega atraktivnega kolesa so
na eni od Evropead, srečanju pevskih, plesnih ter
drugih skupin iz vse Evrope, dobili povabilo predsednika mednarodnega organizacijskega odbora
na naslednje srečanje. Gostovanj na Evropeadah
je bilo doslej že kar nekaj, zadnja lani v Gotti,
letos pa bodo skupaj s Tamburaško skupino Biser-

nica in Folklorno skupino Stara Loka gostovali
na Poljskem.
Z njimi bo zagotovo tudi njihova glasbena
zasedba Suha špaga, ki je tokratnemu dvojnemu
praznovanju primaknila svojo 10-letnico. To so
obeležili tudi z izidom nove zgoščenke z naslovom Ko prsti zasrbijo. Kako pa so si nadeli ime?
Boštjan Križaj pojasnjuje: »Na enem nastopu smo
igrali, harmonikarji so se menjali, jaz sem bil pa
vseskozi sam na škafbasu. Ko nisem mogel več,
sem rekel fantom: Dost je, špaga je suha!«. Ime se
je prijelo in obdržalo. Ko se jim je pridružil Jože
Dolenec iz Podobena, so začeli kar precej nastopati
in pridobivati tudi na kakovosti. »V najboljših letih
smo imeli tudi po 120 ali 130 nastopov na leto,«
je ponosen Andrej Derlink – Tinačk iz Javorij, ki
poleg igranja na perivnik na nastopih poskrbi tudi
za hudomušno vezno besedo.
Tega ni manjkalo tudi tokrat, prav tako pa ne
spominov na ostale prireditve, ki ne minejo brez
njihovega igranja in petja: Rovtarskega bala na
Grebljici pod Starim vrhom, pa Srečanja harmonikarjev na Slemenih. Prav nobena ne mine brez
njihovega dolgoletnega slogana: jet od doma, pa
fletn se met, kar je tokrat vnovič izpostavil njihov
predsednik Brane Tavčar. Ob tej priložnosti so se
mu ustanovni in drugi člani društva zahvalili za trud
in požrtvovalno delo s posebnim priznanjem.

Ob odprtju razstave še torta iz medenjakov

Torto ob obletnici je pripravila Tanja Oblak:
»Enostavna je, domača, treba je bilo malo improvizacije, kot je v navadi pri Rovtarjih.« Te so
ob ocvirkovci in domačih dobrotah gospodinj
pozobali obiskovalci, ki so uživali ob prigodah
Cotlnovega Cirila, prepoznavnega lika društva
(igra ga Brane Tavčar), melodijah Tamburaške
skupine Bisernica – veterani in ogledu fotografske razstave z naslovom Smučanje po starem
v Škofji Loki. Večino slik je prispeval fotograf
Tone Štamcar iz Škofje Loke, nekaj jih je iz arhiva
društva, nekaj pa jih je prispevala Tanja Oblak, ki
jih je ob pomoči Nives Lunder tudi uredila.
Damjana Peternelj

Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas

Pestra dejavnost v minulem letu

Foto: Valentin Bogataj

Upokojitev! Za mnoge želja, za druge bolečina. Po desetletjih aktivnega dela
ni več vsakdanjega ritma, hitenja, zahtevnih službenih obveznosti. Naenkrat je
na razpolago več časa.

Upokojenci ob izviru reke Bosne.
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Za nekatere je to moteče, za druge dragocenost, saj zdaj lahko počnejo v večji meri tisto,
kar od njih pričakujejo družina, družba, pa tudi
izpolnitev intimnih, osebnih nagnjenj in interesov. Mnogi so v dobrem zdravstvenem stanju,
imajo dragocena znanja, izkušnje in veščine.
S tem bogastvom so pripravljeni prispevati k
boljšemu življenju v svojem okolju.
Društvo upokojencev za Poljansko dolino
Gorenja vas, stanovska organizacija upokojenk
in upokojencev, je ena od tistih, ki že štirideset
let omogoča, da je tretje življenjsko obdobje

krajanov lahko osmišljeno z vsebinami, ki
dajejo čar temu času. Želimo, da člani najdejo
v društvu možnost druženja z vrstniki, izhod
iz osamljenosti ter razumevanje in pomoč v
osebnih stiskah.
Kaj se je dogajalo v društvu v preteklem
letu, da bi izpolnili navedene cilje? V upravnem
odboru smo skupaj s poverjeniki pripravljali
dogodke, ki so bogatili življenje starejših.
Priljubljeni so izleti v manj znane kraje. Bili
smo v Gradcu v Avstriji, obiskali Goričko, dva
dneva spoznavali zahodno Bosno in na izletu v

KORK Gorenja vas

Če lahko pomagate …

Foto: Milka Bizovičar

Leto je naokoli in pomoči potrebnih je iz dneva v dan vedno več. KORK Gorenja
vas je ena izmed organizacij, ki v takšnih trenutkih zna prisluhniti in pomagati
tako finančno kot tudi z drugimi dobrinami. V OZRK Škofja Loka je vključenih
17 krajevnih organizacij Rdečega križa, kjer deluje več kot 350 prostovoljk in
prostovoljcev, ki s svojim delom pomagajo širiti temeljna načela organizacije
in pomagajo ljudem v stiski.

Gorenja vas se zahvaljuje vsem dobrotnikom, donatorjem, občanom … skratka vsem,
ki so jim v preteklem letu kakor koli pomagali
brisati solze in risati nasmehe vsem pomoči
potrebnim. »Naš delček domovine tu pod
obronki Blegoša, je čudovita simfonija narave,
dobrih ljudi in zdravega okolja! Trdni in srečni
ljudje smo tu doma. Delavni, prizadevni garači,
ki znamo poprijeti za vsako delo. So pa tudi taki,
teh je žal vedno več, ki so v stiski, ki jih je vrglo
ob svet brez milosti, kjer so pogosto prizadeti
otroci, kjer življenje ni več rožnato, pač pa ga
v svoj vrtinec potegnejo družbena dogajanja, ki
niso naklonjena vsem. Čeprav se vsak po svojih
močeh poskuša izogniti težkim razmeram kot
so bolezen, starostne prikrajšanosti, ločitve,
tragedije, izguba službe, mnogi ne zmorejo in
jih stiska v hipu onesreči. Trenutne težave spodkopljejo še tisto malo samozavesti, ki je bila prej
... tam nekje. Vsi taki temni dogodki spodnesejo
tudi najtrdnejšega človeka,« je dejala Marija
Knafelj in poudarila, da se v današnjem času
in tempu lahko sesuje vsakdo.
KORK Gorenja vas se trudi za moralno
in materialno podporo najranljivejšim, zato
pozivajo občane, da jim pomagajo. Načinov
kako jim pomagati, je več. Eden izmed takšnih
je vplačilo tradicionalne letne članarine v
neznano odkrivali Kočevsko in kraje ob Kolpi.
Udeleženci smo v polni meri sprejemali in
doživljali na novo spoznane kraje in njihove
posebnosti.
Med člani je zaželena organizirana rekreativna dejavnost in skrb za zdravje: plavali
smo v Bernardinu, Izoli, na Debelem rtiču, v
Prekmurju.
Domače planinsko društvo vodi upokojence
na lepe izlete v hribe. Povzpeli smo se na
Šilentabor, hodili po Vegovi poti, prešli Paški
Kozjak, uživali v razkošnih razgledih s Kriške
gore, bili na avstrijskem Dobraču pa na Veliki planini, hodili po Kolovratu in spoznali
kamnito mizo v Ravnah pri Žireh. Izleti so
potekali v sproščenem vzdušju, lahkotni hoji
in v zadovoljstvu nad spoznavanjem neznanih
hribov in gora.
Navdušenci za šport imajo možnost aktivnega udejstvovanja, in sicer v balinanju,

vrednosti petih evrov. Položnico za vplačilo
članarine vsako gospodinjstvo prejme januarja. Lahko pa denarni znesek prispevate po
svojih močeh. KORK Gorenja vas sodeluje in
je aktivna pri zbiranju oblačil, obdarovanju,
srečanjih, kosilih in obiskih osamljenih in ostarelih krajanov, pri materialni pomoči socialno
ogroženim družinam in posameznikom v obliki
prehrane, plačila položnic, urejanju stanovanjskih prostorov, pomoč ob naravnih ali drugih
nesrečah, pri delovanju skupine za samopomoč
Zarja. Organizira krvodajalske akcije, predavanja in delavnice v skrbi za varovanje zdravja,
1. četrtek v pritličju ZD Gorenja vas potekajo
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.
Pomagajo, da lahko čim več socialno ogroženih
otrok letuje na morju, zbirajo plastične zamaške,
hrano v KZ Gorenja vas.
KORK Gorenja vas bo kmalu imel dve novi
voditeljici, ki bosta vodili skupine starejših za
samopomoč na Hotavljah in v Gorenji vasi.
Preteklo leto je KORK Gorenja vas sodeloval
tudi na športno-humanitarni akciji na Lazah ter
pomagal pri mnogih drugih potrebah in težavah
naših občanov. KORK Gorenja vas poziva, da
se odzovete na akcije zbiranja oblačil, obutve,
posteljnine, ki jih organizirajo. »Vse, česar ne
potrebujete več, nam bo nedvomno prišlo prav,
tudi gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki
…). Občasno bomo v KGZ Gorenja vas posta
vili voziček in vanj lahko oddate katero od
dobrin … Naj poudarim, da vse podarjene dobrine oziroma zbrana sredstva ostanejo v našem
KORK-u za delovanje na našem območju. Že
vnaprej se vsem in vsakemu posebej zahvaljujem za prispevek,« je zaključila Knafljeva.

Zahvala za pomoč
KORK Gorenja vas se zahvaljuje Hoferju z
Grenca, ki jim je prve decembrske dni pripravil
posebno presenečenje. »Zaposleni s šefico in
območnim direktorjem so zbrali več oblačil
in zvrhan voziček dobrot, potrebščin, mleka,
krompirja in druge hrane. Vse zbrano so namenili mamici samohranilki. Presenečenje je bilo
popolno. Z veliko hvaležnostjo je štiričlanska
družina sprejela pripeljane potrebščine,« je
povedala predsednika KORK Gorenja vas
Marija Knafelj ter nadaljevala: »Iskreno se
zahvaljujemo tudi za donacijo Petrola Gorenja
vas, ki se je tudi to leto spomnil na eno izmed
naših družin. Zaradi nasilnih razmer je morala
mama štirih otrok zapustiti svoj dom in iz nič
začeti na novo. V takšnih trenutkih je vsakršna
pomoč dobrodošla. Res iskrena hvala obema
donatorjema, ki bosta obema družinama še
polepšala prihajajoče praznike in na njihove
obraze pričarala nasmeh.«
L. R.

Lidija Razložnik

smučanju in kolesarjenju. Ne samo rekreativno,
lahko tudi tekmovalno v okviru meddruštvenih
športnih prireditev upokojencev.
Lansko leto smo spodbudili organizirano
ponudbo vrhunskih kulturnih prireditev: dveh
gledaliških predstav in januarja letos že ogled
operne predstave v Ljubljani.
Srečujemo se tudi na družabnih prireditvah:
na martinovanju, na meddruštvenih in prednovoletnem srečanju, kjer po pogostitvi zaplešemo
ob zvokih glasbenih ansamblov, se sprostimo
in v prijetnih stikih negujemo medsebojno
povezanost in dostojanstvo.
Ne nazadnje je vloga našega društva tudi
spremljanje življenja ostarelih, bolnih in
osamljenih članov. Obiskujemo jih na njihovih domovih ali v domovih za starejše. Z
njimi se pogovarjamo, jih obdarujemo in s tem
polepšamo njihov vsakdan. Iskreno so hvaležni
za te pozornosti.

O društvu

Naše društvo združuje upokojence večjega
dela občine Gorenja vas - Poljane, le območje
Sovodnja ima svojo organizacijo. Smo prijateljsko povezani in oboji poskušamo narediti
čim več dobrega za naše upokojence.
Lani je društvo svečano počastilo 40 let
delovanja ter za to delo in poslanstvo prejelo
priznanje Občine Gorenja vas - Poljane »za
organizirano skrb za upokojene občane«.
Tudi za 2014. leto smo pripravili pester program dela, ki je objavljen na društveni spletni
strani na naslovu: www.duzapoljanskodolino.
com, napisan je na letnem koledarju, ki ga prejmejo vsi stari in novi člani, izobešen pa je tudi v
oglasnih vitrinah v Gorenji vasi in v Poljanah.
Sicer pa: v svoje vrste vabimo nove upo
kojence, da se nam pridružite in da skupaj čim
lepše preživljamo tretje življenjsko obdobje.
V. B.
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Prejeli smo

Proti orvelizaciji Slovenije
Živimo v dobi informacij in elektronske tehnologije. Dostop do svetovnega spleta
in mobilni telefoni so v Sloveniji praktično v vseh domovih. V marsikaterem
pogledu nam je tehnologija olajšala življenje. Kaj pa druga plat medalje?

Zadnje tedne in mesece so svetovne medije
polnile novice o aferi v zvezi s prisluškovanjem,
ki ga je izvajala ameriška Agencija za nacionalno varnost – NSA. Tudi slovenski mediji so
sledili temu trendu in nas pridno obveščali o
vseh za ZDA ne najbolj všečnih podrobnostih
v zvezi s prisluškovalno afero, ki jo je zanetil
žvižgač Edward Snowden. Ob tem velja poudariti, da so k izbruhu te afere največ pripomogle
ravno ZDA, ki so pri prizadevanjih v boju
zoper terorizem skušale svoje obveščevalne
agencije in represivne organe narediti čim bolj
učinkovite, za kar pa je bil pogoj omogočiti
večjo pretočnost in prehodnost obveščevalnih
podatkov in drugih informacij med različnimi
obveščevalnimi agencijami in represivnimi
organi.
Čeprav se v tem primeru resda lahko doseže
večjo učinkovitost, pa nastane problem: velika
količina podatkov na enem mestu, ki je široko
dostopna. V primeru ZDA govorimo o približno
več milijonih uporabnikov, ki so po novem
imeli dostop do širokega spektra podatkov.
Kljub temu, da so ti kadri strokovno preverjeni,
ni nobenega zagotovila, da kdo od njih ne bo
odstopal. In ravno to se je zgodilo ZDA. Edward
Snowden, ki je imel dostop do teh informacij,
je izkoristil priložnost in javnosti razkril način
delovanja NSA.
Zakaj to omenjam? Nedolgo nazaj smo lahko zasledili vest, da naj bi si Evropska komisija
prizadevala vzpostaviti enotno obveščevalno
službo za celotno EU. To bi pomenilo, da bi
se podatki iz vseh 28 članic EU zbirali na
enem mestu. Predvsem naj bi skupna evropska obveščevalna služba pomenila protiutež
ameriški NSA.
Pa bi pomenila tudi protiutež pri njenem
delovanju? Ideja je vsekakor zanimiva in jo je
smiselno preučiti, vendar je že takoj na začetku
jasno, da taka poteza pomeni idealno priložnost,
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da se pojavi tudi »evropski
Snowden«. Javnost je sicer v
veliki meri pozdravila akcijo,
ki je izvedel Edward Snowden.
Če drugega ne, smo izvedeli, kaj počne NSA in koliko
zasebnosti je ljudem sploh še
ostalo. Podatek, ob katerem
sem bil tudi sam presenečen,
je bil, da je NSA prestregla in
beležila tudi po pet milijard
klicev na dan. Po drugi strani
pa lahko razkritje takšnih
podatkov predstavlja grožnjo
nacionalni varnosti in tudi posameznim državljanom, ki so se
ujeli v prisluhe, sedaj pa so ti
podatki javno dostopni.
Če so se že ZDA iz tega
primera nekaj naučile in če je
ameriški predsednik Barack
Obama napovedal reformo obveščevalne dejavnosti in s tem tudi konec prisluškovanju,
Nobelovi nagrajenci celo pozivajo ZDA k
sprejetju mednarodne listine o digitalnih
človekovih pravicah, pa v svetu trenutno obstaja država, ki se trudi, da bi represivni organi
imeli moč opravljati ravno take aktivnosti, kot
jih je opravljala ameriška NSA. Ta država je
Slovenija. V obravnavo v Državni zbor RS
prihaja novela Zakona o kazenskem postopku
(ZKP-M). Namen novele je izrabljati možnosti,
ki nam jih nudi digitalna tehnologija, z jasnim
ciljem: povečati moč države nad posameznikom
in dati visoka pooblastila represivnim organom.
Policija ima določene naprave za nadzorovanje elektronskih komunikacij. Ta novela jim
daje enormna pooblastila, da jih bodo lahko
uporabljali in nas nadzorovali. Brez naše vednosti! Določeni programi za komuniciranje
na računalnikih in mobilnih telefonih (Skype,
Viber …) uporabljajo t. i. enkripcijske metode,
ki onemogočajo izvajanje nadzora nad elektronskimi komunikacijami oz. le-ta predstavlja
velike težave za izvajanje nadzora. ZKP-M
namerava temu narediti konec, saj v noveli
piše, da se lahko odredi prikrita namestitev in
uporaba programske opreme, ki bo omogočila
prepoznavanje vsebine te zaščitene komunikacije. Preprosto povedano, na računalnik
nam bodo namestili virus, t. i. trojanski konj,
prek katerega bodo potem lahko prepoznavali
vsebino zaščitene komunikacije.
Tukaj pa nastane problem. Vse, kar uporabnik računalnika na njem dela, vse spletne
strani, ki jih odpira, vsebine, ki jih gleda,
bančne transakcije, ki jih opravlja, vsebina
elektronske pošte, kar je zabeleženo s strani
kamere ali mikrofona, pogovori, ki jih opravi
… vse je na računalniku zabeleženo. Do vseh
teh podatkov bo imela policija dostop, če bodo
na naš računalnik namestili trojanskega konja.

Tukaj gre za velik problem, saj bo imela policija
dostop do vseh teh vsebin, in ne samo tistih, ki
jih potrebuje.
Gre torej za ogromen poseg v našo zasebnost
in intimo. To pa je v nasprotju s 35. členom
Ustave RS, ki govori o nedotakljivost človekove
telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Novela ZKP-M
gre celo tako daleč, da se za namestitev prikrite
programske opreme lahko odredi tajni vstop
v naše stanovanje, da se ta namestitev lahko
izvrši. Brez vednosti lahko torej nekdo vstopi
v naše stanovanje, v naše osebne prostore!
Kakšna zasebnost nam potem sploh še ostane,
če pade zadnja »trdnjava« našega zasebnega in
intimnega življenja?
Da ne govorim o tem, da je to tudi v neskladju s. 36. členom Ustave RS, ki ščiti naše domove
in prepoveduje vstop brez naše vednosti in
dovoljuje preiskavo le v navzočnosti dveh prič.
Predlagateljem se to očitno ne zdi pomembno
in gredo z ZKP-M povsem v obratno smer.
Razlog več, zakaj mora biti novela, če bo v
DZ RS sprejeta, razveljavljena na Ustavnem
sodišču RS. Za nameček novela ZKP-M policiji
nalaga, da mora sestaviti zapisnik, kamor
zapiše ugotovitve na podlagi izvajanja ukrepa
in druge pomembne okoliščine. Logično je,
da bodo napisali obremenilne dokaze zoper
posameznika, kako je pa z razbremenilnimi
dokazi? Za namestitev trojanskega konja bo
po novem utemeljen razlog za sum, in ne samo
utemeljen sum. To pa je lahko vse. Praktično
pri vseh mladih obstaja utemeljen razlog za
sum, da bodo z interneta nelegalno sneli kakšno
datoteko (t. i. torrente).
Novela Zakona o kazenskem postopku
nam torej prinaša spremembe, ki dovoljujejo
represivnim organom to, kar smo bili do zdaj
navajeni spremljati v hollywoodskih filmih in
dojemali kot nekaj, kar je nam tuje in česar naši
represivni organi ne počnejo. Vsi se strinjamo,
da mora biti preganjanje kriminala učinkovito
in da se za to potrebuje tudi določene metode,
vendar pa novela dovoljuje preveč nesorazmerne posege in povzroča preveč kolateralne
škode. Morebitno sprejetje bo povzročilo strah
in nezaupanje med ljudmi. Novela ruši osnovna
civilizacijska načela, ki so jih generacije pred
nami gradile stoletja, zdaj pa bi jih nekdo rad
porušil zaradi svojo vere v vsemogočno državo,
ki lahko spremlja in nadzoruje svoje državljane
na vsakem koraku njihovega življenja. Kakšni
so potem naslednji koraki? Bo naslednja
novela prinesla represivnim organom takšna
pooblastila, kot jih je imela bivša UDBA? Zato
je nujno potrebno, da se upremo tej noveli in ne
dopustimo, da bo naša zasebnost del splošnega
nadzora s strani države. V nasprotnem primeru
se spremenimo v družbo, kakršno je v svoji
knjigi 1984 opisal George Orwell in medse z
odprtimi rokami sprejmemo Velikega Brata.
Naj zaključim s citatom A. F. Hayeka: »Kdor
bi se odpovedal svobodi na račun varnosti, ta si
ne zasluži ne svobode in ne varnosti.«
Žan Mahnič

PD Cempin

Preizkusite svoje plezalne sposobnosti
V decembru 2013 je društvo po dolgem in
zahtevnem postopku postalo tudi polnopravni
član Planinske zveze Slovenije. Tako lahko
sodelujejo z njihovimi podkomisijami (komisija
za alpinizem, komisija za športno plezanje,
komisija za vzgojo mladine, turno smučanje in
turno kolesarjenje), saj se s temi dejavnostmi
društvo tudi ukvarja. Prostor za predavanja so
jim posodili poljanski gasilci in tako so lahko
izvedli prvo alpinistično šolo. Plezanja pa so se
hodili učit v Osp, Črni Kal in Vipavo. V lanski
obilni zimi so plezalci v Žetini pridno vadili plezanje v ledu, nabirali znanje in opravili skupaj
več kot petnajst letnih in zimskih skupnih tur.
Izvedli so hitrostno tekmo v lednem plezanju,
ki je štela za poljanski pokal, prvič pa tudi
turnosmučarski reli iz Leskovice na Blegoš
in nazaj v Leskovico, ki se ga je udeležila vsa
slovenska reprezentanca, na kar so tudi zelo
ponosni.
Plezanje je seveda treba tudi trenirati.
Začeti je potrebno čim bolj zgodaj, najbolje že
v otroštvu, zato so za osnovnošolsko mladino
iz Poljan pod vodstvom mentorice planinske
šole Alenke Jelovčan in PD Gorenja vas izvedli
dvodnevni plezalni tabor v Vipavi, nato pa za

priročnejšo vadbo zgradili še premično plezalno
steno na zelenici v središču Poljan, ki služi za
promocijo in vadbo otrok v poletnem času.
Za nadaljnjo vadbo so v dogovoru s Cirilom
Stanonikom iz Poljan po precejšnjem trudu v
opuščenem kamnolomu v Podpečni pripravili
in opremili dve smeri s svedrovci in varovališči.
Po dobrih pripravah se je v poletnem času prva
generacija pripravnikov alpinistične šole že
spopadala z velikimi stenami doma in v tujini.
To so npr. Triglavska severna stena, Velika
Mojstrovka, Velika Baba ipd., v tujini pa so
obiskali Paklenico in Arco. Otroci so vadili
športno plezanje v premični steni in v plezališču
Podpečna.
Ker je treba vaditi tudi v deževnem času,
mrazu in zimi, so našli rešitev za postavitev
plezalne stene in jo postavili v kulturnem domu
v Poljanah, kjer imajo pogodbo do leta 2020.
Kot pravi Drago Frelih, idejni vodja in
oče Plezalnega društva Cempin, je društvo v
Poljanski dolini zaživelo, saj ljudje plezalcem
radi prisluhnejo in priskočijo na pomoč, kjer
koli se pojavijo. »Ne nazadnje društvu dajejo
življenje člani, brez članov in članic bi bilo to
mrtvo. V društvu vsak član s ponosom izgovori

Foto iz arhiva PD Cempin

Številni plezalci iz naše doline so delovali v različnih planinskih in alpinističnih
društvih in klubih, ob koncu leta 2012 pa so ustanovili svoje društvo, kar jim
omogoča druženje in organizirano plezanje. Ustanovitelji društva z imenom
Cempin so Drago Frelih, Janez Špik, Jakob Stanonik in Cene Polajnar.

Plezalci so lansko zimo vadili v Žetini.
besedo Cempin. In še doda, da bodo predvsem gojili etiko, ki jih zavezuje po kodeksu
Planinske zveze Slovenije. Če se želite aktivno
ukvarjati s katerim od navedenih športov ali pa
ste le radovedni, kaj še počnejo v Cempinu, jih
obiščite na Facebooku pod imenom Plezalno
društvo Cempin.
Tadeja Šubic

Medpodjetniški izobraževalni center Škofja Loka

MIC bo partner gospodarstvu
Občine na Škofjeloškem so bogatejše za nov izobraževalni center, ki je bil v začetku
decembra tudi javno predan namenu. Gre za Medpodjetniški izobraževalni center
(MIC), ki ga je financiral Šolski center (ŠC) Škofja Loka s pomočjo Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Poleg gradnje novega centra so energetsko obnovili
še šolske objekte. Vrednost obeh projektov je znašala 5,5 milijona evrov.
Foto iz arhiva MIC Škofja Loka

prilagojeno izobraževanje,« je pojasnil
Alojzij Kokalj, vodja MIC Škofja Loka.
V centru imajo didaktične stroje, ki
so enakovredni profesionalni opremi v
gospodarstvu, na njih je namreč možno
tudi razvijati in testirati izdelke. Med
drugim nudi sodobno infrastrukturo za
izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb oziroma kandidatov za
zaposlitev na področju tržno zanimivih
poklicev ter dijakov in študentov. »MIC
predstavlja platformo za izobraževanje in
Gradnja MIC-a je med drugim posredno prispevala k izvajanje projektov povezovanja z gospomembni investiciji na Škofjeloškem, k ureditvi porečja podarstvom tako na nivoju verificiranih
Selške Sore s protipoplavno zaščito območja Podna.
izobraževalnih programov s področij
V okviru vzpostavitve MIC Škofja Loka, ki strojništva in lesarstva (od nižjega poklicnega
se je pričel marca 2009, je bil na približno 2.200 izobraževanja do višješolskega izobraževanja) kot
m2 površin zgrajen napredno opremljen objekt. tudi na nivoju različnih izobraževalnih programov
»Ta omogoča izvajanje kakovostnega poklicnega za odrasle, brezposelne, učitelje, ciljne skupine iz
in strokovnega izobraževanja, usposabljanja in gospodarstva … s ciljem, pridobiti znanja, ki so
povezovanja z gospodarstvom. Gospodarstvo tako trenutno aktualna za gospodarstvo v regiji. MIC
v MIC-u pridobiva partnerja, ki lahko v kratkem pomeni tudi stalno pretočnost novih ali izboljšanih
času zagotovi ﬂeksibilno in potrebam naročnika tehnologij med izobraževalno sfero in gospodarst-

vom,« je še povedal Kokalj. Center je opremljen
z najsodobnejšim tehnološkim laboratorijem za
poučevanje CNC tehnologij, s CAD učilnicami,
z laboratorijem za avtomatizacijo in robotiko,
laboratorijem za merilno tehniko ter z orodjarsko,
inštalatersko in avtoservisno delavnico za področje
strojništva. Vsem znanja željnim je na voljo tudi
sodobno opremljena varilnica in večnamensko
pripravljalno mesto za avtokaroserijsko dejavnost.
Mizarska ročna in strojna delavnica s CNC in
lasersko tehnologijo in več računalniških učilnic
z računalniškimi programi za obdelavo lesa in
lesno gradnjo bodo služili za izobraževanje in
usposabljanje s področja lesarstva.
Pri izobraževanju in usposabljanju MIC že
sodeluje z nekaterimi podjetji, in sicer LTH Ulitki,
Starman, Domel, Lotrič … »Na področju lesarstva
odlično sodelujemo z Mizarstvom Jezeršek, na
področju strojništva pa s Polycomom, ki je bil
pred kratkim tudi naš partner v proceduri preverjanja kakovosti na Višji strokovni šoli. Poleg
rednega sodelovanja na področju praktičnega
izobraževanja dijakov in študentov smo v sodelovanju s Polycomom izvedli tudi izobraževanja
za učitelje,« je poudaril vodja MIC ter nadaljeval:
»Spodbujamo kreativnost, inovativnost in samostojnost udeležencev izobraževanj. Vabimo
podjetnike in druge potencialne partnerje, da se
nam pridružijo na tej poti.«
Lidija Razložnik
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19. 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 19. seji občinskega sveta. Odgovori so uredniško
in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki v gradivu 20. seje.

Jože Novak
• vpraša glede sanacije opornega zidu v
Gorenji vasi, ki naj bi bila izvedena v letu
2013, pa do izvedbe ni prišlo.
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je
Direkcija RS za ceste že izdala izvajalcu naročilo za
sanacijo opornega zidu. V novembru se je sanacija
začela, dela so v vmesnem času v celoti izvedena.
• vpraša, ali je še aktualna namera zdravnikov, da bi gradili nov zdravstveni dom.
Pobuda je še vedno aktualna, ne nanaša pa se
na gradnjo novega zdravstvenega doma, ampak na
gradnjo dodatnih, sodobnejših prostorov družinske
medicine in zobozdravstvenih ambulant ob
obstoječem zdravstvenem domu. Gre za pobudo
zdravnikov koncesionarjev, ki smo jo prejeli v
letošnjem aprilu in smo jo še lahko vključili v
OPPN za navedeno območje urejanja. Ta je v sklepni fazi priprave, saj teče postopek zbiranja končnih
mnenj, zato bo svetnikom predvidoma predložen
v obravnavo na prihodnji seji občinskega sveta.
Investitorji teh prostorov so zdravniki koncesionarji, odbor za zdravstvo in socialno skrbstvo pa je
njihovo pobudo podprl, saj pomembno prispeva k
razvoju zdravstva v kraju.
• glede škofjeloške obvoznice in z njo povezanih zapletov predlaga aktivno vključenost
vseh štirih občin in občinskih svetov, da se
problematika čim bolj aktualizira.
Kot je že povedal župan na tekoči seji, osebno zelo aktivno sodeluje pri projektu s posebno
nalogo. Ideja o vključevanju ostalih občin je na
mestu, vendar se v kratkem pričakuje odločitev
državne revizijske komisije glede pritožbe na
sklep o izbiri izvajalca del. Organizirana je bila
tudi novinarska konferenca na to temo, podprli
smo proteste v Škofji Loki.

Mirjana Možina:
• pove, da v zadnjem letu prihaja do
zlorab cenika ter drugih nepravilnosti pri
zaračunavanju dimnikarskih storitev, zato
naj občina opozori občane, naj bodo pozorni
na veljavnost cenika in da plačujejo storitve
po ceniku ter da dimnikar izda delovni nalog
opravljenega dela.
Pobudo smo posredovali v uredništvo
Podblegaških novic, kjer pripravljajo tematski
prispevek za eno prihodnjih številk.
• ugotavlja, da je občina pošiljala občanom
vprašalnik za odvoz smeti, vendar pa večina
vprašalnika ni vrnila, zato ostaja odvoz komunalnih odpadkov dvakrat mesečno, kljub
pogosto izraženim stališčem po zmanjšanju
števila odvozov.
Odvozi ostanka komunalnih odpadkov in
odpadne embalaže do nadaljnjega ostajajo po
ustaljenem urniku, saj je analiza prispelih anket
pokazala, da je z izjemo Lajš nad Gorenjo vasjo
večinsko mnenje občanov po ohranitvi sedanje
frekvence odvoza odpadkov.

14

• vpraša, ali bo prišlo do načrtovanega
sofinanciranja s strani Osnovnega zdravstva
Gorenjske.
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, je
bil z Osnovnim zdravstvom Gorenjske sklenjen
pisni sporazum o sofinanciranju izgradnje dvigala v višini 40.000 evrov. Izgradnja dvigala je
predvidena sočasno z izvedbo energetske sanacije
zdravstvenega doma Gorenja vas, ki je predvidena
za prvo polovico leta 2014, če ne bo zapletov pri
zaključku izbire izvajalca del, v zvezi s čimer je bil
sklep o izbiri izvajalca izdan 28. 11. 2013.

Marko Kržišnik:
• glede na gradnjo obvoznice v Gorenji vasi
in posledično neprehodnost obeh brvi v Gorenji vasi predlaga, da bi šolski avtobus ob 15. uri
počakal otroke na postajališču na Blatih.
Občina je na Alpetour posredovala pisno
pobudo, v kateri je navedla razloge, ki utemeljujejo nujnost spremembe relacije osnovnošolskega
prevoza na način, izražen v pobudi, zato
pričakujemo pozitiven odziv prevoznika.
• izpostavi problem obračanja avtobusa v
Podjelovem Brdu. Nova lokacija je na voljo,
vendar bi se bilo treba dogovoriti z lastnikom
zemljišča glede nasutja zemljišča.
Pri zagotovitvi primernejše lokacije za
obračališče avtobusa v Podjelovem Brdu je
občina dejavno sodelovala, problematika pa je
bila v vmesnem času že pozitivno razrešena,
zaključena so tudi ureditvena dela na novi
lokaciji obračališča.

Bogo Žun:
• opozori na rekonstrukcije in gradnje
javnih poti v občini. Občina je dolžna za
tovrstna dela pridobiti vsaj enostavno gradbeno dovoljenje. Postopek ni drag, dobi pa
na ta način dovoljenje za poseg v prostor.
Gozdarji v nasprotnem primeru ne bodo več
spregledali nedovoljenih posegov v prostor.
Za investicijska vzdrževalna dela tako na
državnih kot na lokalnih cestah niti državi niti
občinam v Republiki Sloveniji po veljavni
zakonodaji ni potrebno pridobivati gradbenih
dovoljenj, niti enostavnih gradbenih dovoljenj,
saj Uredba o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje (URL RS 18/13, 24/13, 26/13)
v prilogi št. 3 k uredbi izdaje enostavnih gradbenih
dovoljenj v teh primerih ne predpisuje, ker so ta
predpisana le za gradnjo nezahtevnih objektov.
Enostavna gradbena dovoljenja se prav tako ne
pridobivajo za gradnjo gozdnih prometnic, saj so
te razvrščene med enostavne objekte, za katere ni
potrebno pridobivati dovoljenja za poseg v prostor. Obnove cest so s prilogo 3 k navedeni uredbi in
uvrščene med vzdrževalna dela, uredba pa nadalje
določa, da se pri obnovi cest uporablja neposredno
Zakon o cestah (UL 109/10 in 48/12). Ta v 18.
členu določa investicijska vzdrževalna dela in
vzdrževalna dela v javno korist, njihov obseg pa

je v 3. in 4. odstavku tega člena določen na naslednji način: »(3) Vzdrževalna dela v javno korist so
izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih
delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge
infrastrukture v območju javne ceste, s katero se
ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi
izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne
ceste. (4) Ob delih iz prejšnjega odstavka se lahko
zgradijo tudi nezahtevni pomožni infrastrukturni
in drugi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi,
podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno),
ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki
jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti
zaradi rekonstrukcije javne ceste.« Na osnovi 18.
čelna Zakona o cestah je pristojni minister izdal
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih
del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih
cestah (UL RS, 7/12), se uporablja za državne ceste,
smiselno pa tudi za lokalne ceste in javne poti.
• vpraša, od kod se dovaža pesek za gradnjo obvoznice.
Kot je že bilo pojasnjeno na seji, se pesek
za gradnjo obvoznice Gorenje vasi dovaža iz
peskokopa Vehar iz Lajš.

Roman Demšar
• vpraša glede izvajanja zimske službe v
prihodnji zimski sezoni.
Zadnji razpis za izbiro izvajalcev storitve
izvajanja zimske službe je bil razveljavljen zaradi
previsokih ponudbenih cen. 24. oktobra 2013 je
bil objavljen nov razpis z rokom oddaje ponudb 5.
decembra 2013, ki predvideva dodatna pogajanja
z izvajalci, ki bodo oddali popolne ponudbe in
bodo izpolnjevali z zakonom o javnem naročanju
predpisane pogoje. Z vsemi dosedanjimi izvajalci
zimske službe je bil že pred časom sklenjen aneks
k pogodbam o podaljšanju izvajanja storitve do
izteka aktualnega razpisa, kar zagotavlja nadaljnje
nemoteno izvajanje zimske službe.

Janez Arnolj:
• vpraša, ali se lahko pričakuje preureditev
križišča v Poljanah v krožišče. Župan odgovori, da se odvijajo razgovori v tej smeri. Na
vprašanje se naveže tudi Mirjana Možina, ki
predlaga še ureditev pločnika od dveh stanovanjskih hiš do križišča za peš dostop.
Glede krožišča v Poljanah še vedno tečejo
razgovori z Direkcijo RS za ceste, o zaključkih
pa bomo poročali, ko bodo znani. Pločnik je
predviden za gradnjo v prihodnjih letih glede
na možnosti uvrstitve v proračun.
• vpraša, ali se je kdaj razmišljalo o poenotenjem meje občine s šolskim okolišem.
Pobude so se v preteklosti že večkrat pojavile,
občina je že pred časom sosednji občini poslala
pisno pobudo na to temo, na katero pa ni prejela
odgovora. Trenutno večje aktivnosti na to temo
ne potekajo.
• glede mednarodnega sodelovanja vpraša,
ali obstajajo ambicije sodelovanja tudi z
drugimi kraji.
Kot je bilo predstavljeno že na seji, na osnovi
vsakoletnih izmenjav dobro poteka sodelovanje s

pobrateno češko občino Plana nad Lužnici, nave
zujejo pa se tudi novi stiki v Celovcu, kjer je 4.
decembra 2013 potekala predstavitev projekta in
ponudnikov v okviru tematske poti Poti poljanskih
dobrot. Na temo Rupnikove linije se bo poskušalo
vzpostaviti sodelovanje z italijansko stranjo.

Žan Mahnič:
• vpraša, koliko časa bo še semafor na
Visokem.
Župan pojasni, da je projekt sanacije že
izdelan, vendar so se na recenziji strokovna
mnenja razhajala in projekt ni bil potrjen, zato je
bila potrebna izdelava popravka projekta. Ko bo
prenovljeni projekt potrdila recenzijska komisija, bo DRSC izvedla javno naročilo za izbiro
izvajalca del, ob pogoju zagotovitve sredstev
v državnem proračunu. Občina stalno opozarja
DRSC, da je zaradi izjemno moteče oviranosti
prometa zaradi delne zapore ceste potrebno
navedene aktivnosti čim bolj pospešiti.

MVS Pozdrav

Medse vabijo še dva pevca
Praznični december so s koncertom popestrili člani moške vokalne skupine
(MVS) Pozdrav, ki deluje pod okriljem KUD Ivan Regen Gorenja vas. Prvič jim
je domače občinstvo prisluhnilo na proslavi ob dnevu državnosti na Trgu Ivana
Regna. Tokrat so skupaj z gosti prepevali približno 150 obiskovalcem v avli OŠ
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.

• vpraša, ali je plaz na Sovodnju saniran
ter ali šola in vrtec delujeta. Vpraša še, kaj bo
občina naredila glede stroke, ki je pripravila
projekt izgradnje prizidka, in pričakuje
ukrep s strani občinske uprave in župana
glede gradnje kljub predhodnim opozorilom
bližnjih prebivalcev.
Sanacijska dela plazu Sovodenj so v celoti
izvedena, občina je v dveh sklopih na ministrstvo
že predložila zajetno dokumentacijo o izvedenih
delih, ki jo je ministrstvo že pregledalo ter na
njeni osnovi že odobrilo izplačilo nepovratnih
sredstev, od katerih je bil prvi del občini že nakazan. Vzporedno poteka tudi analiziranje mesečnih
meritev premikov, ki izkazuje dobre rezultate, zato
je po izvedenih decembrskih meritvah predviden
detajlni pregled stanja na plazu in na objektu s
strani strokovne komisije izvedencev gradbene
in geomehanske stroke, na osnovi česar bo
sprejeta odločitev o ponovni vselitvi prostorov
prizidka vrtca. Sledi še ureditev okolice, pred
katero je predvidena še vgradnja male čistilne
naprave za šolo in vrtec. V zvezi z ugotavljanjem
odgovornosti projektantov in geomehanikov je
bila pregledana in analizirana vsa projektna in
druga razpoložljiva arhivska dokumentacija glede
gradnje prizidka za vrtec, na osnovi česar je bil
pripravljen poziv za ugotavljanje odgovornosti
tako za projektanta kot za geomehanika.
• vpraša, zakaj v letošnjem letu ni bila
zamenjana še zadnja tretjina strehe na OŠ
v Gorenji vasi.
Občina je uspešno kandidirala na razpis za
pridobitev nepovratnih sredstev za energetsko
sanacijo Osnove šole Gorenja vas, v katero je
poleg energetske sanacije fasade vključena tudi
obnova preostanka strehe, zato je nismo obnavljali
iz lastnih sredstev. V pripravi je javno naročilo za
izbiro izvajalca del, na osnovi katerega planiramo
začetek izvedbe v prvi polovici prihodnjega leta.
• predlaga ureditev Tavčarjeve grobnice
na Visokem in dostopne poti do nje.
Občina ima velik interes, da bi se grobnica
in dostop z okolico primerneje uredili, vendar se
navedeno območje nahaja na zemljiški parceli,
ki ni v lasti občine, ampak je še v lasti dedičev,
ki pa nimajo interesa za ureditev.
Milan Čadež, župan

Foto: Miha Rupnik

Jurij Krvina:

Pevci MVS Pozdrav so navdušili z ubranim petjem.
Repertoar je bil pester, z zanimivimi prired- vodja Gorenjevaškega okteta, je po koncertu
bami slovenskih narodnih pesmi iz različnih povedal: »Po prenehanju dolgoletnega prepekrajev Slovenije. Kot pojasnjuje član vokalne vanja Gorenjevaškega okteta in MePZ Tratarski
skupine Janez Čadež, so zapeli tudi priredbo zvon je omenjeni dogodek pokazatelj, da še
dalmatinske narodne pesmi in nekaj znanih vedno radi poslušamo zborovsko glasbo, še
avtorskih pesmi slovenskih skladateljev, ki posebno, če prihaja iz domačih grl. Organizasodijo v železni repertoar vsake boljše moške torju je uspelo zbrati zadostno število moških
vokalne skupine.
glasov, da je skupina lahko zapela v štiriglasni
MVS Pozdrav je v goste povabil tudi sestavi. Delujejo krajši čas, zato so zagotovo
domačo skupino Štedientje in MePZ Bistrica vložili obilo truda za dosego kar solidne zvočne
ob Sotli. Z obema zasedbama bodo v prihodnje izenačenosti. Z nadaljnjo strokovno vadbo
še sodelovali. »Glede na kratko dobo delovanja bodo odpravili nekaj izvedbenih zadreg, ki so
in na skromne finančne možnosti ter malo vaj običajne na začetku pevske poti vsakega zbora.
v polni zasedbi si štejemo ta koncert za velik Izbira pesmi je odražala trenutno zmogljivost
uspeh, tako v organizacijskem kot pevskem zbora. S tako prizadevnim zborovodjem in
smislu. Ne nazadnje je bil koncert tudi napoved energijo pevcev naj bi čim prej posegli po
intenzivnejšega zborovskega delovanja v naši nekoliko sodobnejših, a mikavno napisanih ali
občini, za kar nedvomno obstaja precejšnje prirejenih skladbah. Tako bodo tudi naprej z
zanimanje publike, ki pa jo je potrebno ponovno naklonjenostjo sprejeti pri poslušalcih, obenem
motivirati.«
pa bodo vzbudili željo mlajših pevcev, da se jim
Člani vokalne skupine si nadvse želijo, da pridružijo. Želim jim tako kot tudi vsi ljubitelji
bi se jim pridružil še kakšen nov pevec, da zborovskega petja uspešno nadaljnje prepebi skupaj zapelo dvanajst moških glasov. »V vanje. Radi jim bomo prisluhnili.«
ustanovnem letu 2013 nas je vaje bolj ali manj
Sicer pa so se člani skupine, pod umetniškim
redno obiskovalo deset članov, toliko nas je vodenjem Pavla Magajne iz Cerknega, v prenastopilo tudi na koncertu. Radi bi, da bi vsak teklem letu predstavili tudi širši publiki, udeležili
glas zastopali trije pevci, zato nam manjka še so se svoje prve območne revije pevskih zborov
eden v prvem tenorju in eden v baritonu. V ta v Škofji Loki. Želijo si, da bi pevsko tako naprenamen že nekaj časa vabimo pevca, ki bi čim dovali, da bi se lahko uvrstili tudi na regijsko
prej zapolnila to vrzel. Še posebej z veseljem tekmovanje. Pevci MVS Pozdrav se bodo radi
bomo sprejeli mladega pevca iz naše doline, odzvali vsakemu povabilu in s svojimi glasovi
ki bi lahko pel prvi tenor,« je pojasnil Čadež sooblikovali in popestrili različne prireditve,
in poudaril, da je pevca s takšno sposobnostjo če bodo le imeli čas. Najprej jih čaka razširitev
zelo težko dobiti, ne samo v naši občini, ampak repertoarja in delo na čim boljši tehniki petja. Kot
tudi širše.
obljubljajo, jih bomo lahko slišali že v pomladUpokojeni ravnatelj Glasbene šole Škofja nem oziroma poletnem delu sezone, prav tako
Loka Valentin Bogataj, ki je dolga leta prepeval pa tudi v prazničnem decembru.
Lidija Razložnik
v različnih moških zasedbah in bil umetniški
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Naši 90-letniki

Če ne bi klekljala, bi ji bilo dolgčas
Rodila se je Pr’ Tinaču v Studorju. Trikrat
na teden je za tri ure hodila v šolo v Leskovico.
Sedem let jih je v farovžu učil župnik, najprej
eden, po njegovi smrti drugi. Novi je imel mlado
kuharico, ki jih je po predlogah župnika naučila
vesti tudi prte. »Največ smo molili, pa verouk
imeli. Zraven smo se naučili še brati, pisati in
računati,« opiše šolske spomine. Včasih so gazili globok sneg in so komaj prišli v Leskovico.
Pogosto so se morali pred poukom udeležiti še
jutranje maše, potem so pri mežnarju počakali do
devete ure, ko se je začel pouk. Sama nima prav
dobrih spominov na šolo. Stari župnik je pogosto
koga močno povlekel za uho ali drugače fizično
kaznoval s palico in zadržal po pouku. Barbaro je
imel rad, ker se je lahko učila. Kogar pa je dobil
na piko, se je, ko je bil vprašan, prestrašil, da ni
nič vedel, tudi če je prej znal.
Pri sedmih letih jo je mama naučila klekljati.
To opravilo jo spremlja vse življenje, edino, ko so
bili majhni trije otroci, je punkelj nekaj let sameval.
Čipke je nekoč delala iz potrebe, zdaj tudi iz veselja.
Ponosna je na vse narejene vzorce, mnoge njej in
sorodnikom krasijo zavese, prte. Včasih so se mladi
družili le na preji v kakšni kmečki hiši, tudi med tednom. Zraven so prišli še fantje, da so lahko zaplesali.
»Zdaj bi mi bilo dolgčas, če ne bi klekljala. Tako
si krajšam čas. Ko ne bom mogla več prestavljati
klekeljnov, bi najraje takoj umrla,« razmišlja nekoliko črnogledo sicer kar optimistična Barbara.

Poročila se je stara petindvajset let, saj se
v času vojne niso prav mladi ženili. Tudi mož
je bil doma v Studorju. Leta 1948 sta prišla na
domačijo k Polut, ki so jo od sorodnikov kupili
že prej. Včasih je spadala pod Kraljevino Italijo.
Že kot mala deklica je hodila na to kmetijo z
drugimi otroki. Iz Studorja so hodili obdelovat
njive, kosit travnike, pripravljat drva in les.
Veliko staro hišo so Nemci med vojno požgali,
ker so se v njej shajali partizani.
Po vojni je cerkljanska zadruga finančno
pomagala pri obnovi in gradnji, kdor je hotel zidati.
Sezidali so, pokrili, vzidali okna, vrata in znotraj
ometali, z ostalim delom sta nadaljevala sama,
ko sta se takoj po poroki vselila v hišo. Imela sta
železen štedilnik, peči še ni bilo, ker se še niso dobile pečnice. Pozimi so zaradi prvorojenke močno
kurili v kuhinji, tudi ponoči, pa je le zeblo. Ko
sin še ni imel dve leti, je moral mož za tri mesece
v Zagreb na orožne vaje. Vso košnjo ga ni bilo.
Pomagal ji je oče, tudi denar ji je dal za dninarje.
Sedaj včasih premišljuje, kako je zmogla vse sama.
Bila je mlada, dela vajena že od doma.
Ko sta imela dva otroka, so popravljali
hlev. Postavljeno ostrešje so začeli pokrivati,
a zgornji zid je bil bolj slab in ker ga niso do
časa podprli, se je ostrešje speljalo, vse se je posulo, pogubilo med letve, tudi sosedovi otroci.
Domačega sina je vrglo v graben ob hiši. Razen
strahu ni bilo nikomur nič.

Foto: Milka Burnik

Na Robidnici Pr’ Polut je konec novembra praznovala zgovorna Barbara Kejžar,
z neverjetno bistrim spominom za svoja leta in velika ljubiteljica rož.

Ves čas je skrbela za otroke in delala na
kmetiji. Po vojni so sejali žito za kruh, celo
toliko, da je bil s snopjem pšenice, rži, ajde in
ovsa kozolec polno obložen. Hrana se je takrat
težko dobila, pa tudi denarja ni bilo zanjo.
Prašiče so že tedaj redili za domačo porabo in
za prodajo.
Ko ji je pred osemintridesetimi leti umrl
mož, se je odločila sama peljati kmetijo naprej,
dokler je ni prevzel sin.
Vsak dan se nekajkrat sprehodi do kozolca in
spotoma prinese nekaj drv za krušno peč, ki jo še
sama kuri. V njej speče kruh, tudi za mlade. Ima
njivico, ki jo zasadi in čez leto pridno pleve, da ji
vsa zelenjava dobro uspeva. Opoldne gre na kosilo
k sinovi družini, zjutraj in zvečer si hrano pripravi sama. Rada gleda nadaljevanke in poročila.
Veseli se hčerinih obiskov ob koncu tedna, vez s
sorodniki in znanci pa ji je tudi telefon.
Milka Burnik

Naši 90-letniki

Ena krava za osemindvajset let garanja

Foto: Milka Burnik

V Leskovici je devetdeseti rojstni dan praznovala Barbara Galičič. Težka
življenjska pot jo je ponovno pripeljala v rojstno hišo, kjer je nekoč živela v
družini z osmimi otroki.

V šolo je hodila v Leskovico. Petdeset
učencev jo je menda obiskovalo takrat, zdaj sta
s sestro ostali še eni redkih od tiste skupine. Od
dvajsetega leta je živela pri teti v Brebovnici, ki
svojih otrok ni imela. Z možem, vdovcem, sta
vzgajala eno od njegovih treh hčera. V Grapi,
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kot kraju reče Barbara, sta takrat stali le dve
hiši, zdaj je cela vas. Teta je bila stara, zato je
Barbara skrbela za živino in prašiče, morala je
prati in kositi. Vstajala je ob štirih zjutraj in se
pri košnji pridružila gospodarju. Če je šla kdaj
v Gorenjo vas, se je peljala s kolesom, v Lučine
pa so k maši hodili peš po strmi bližnjici.
Tam je ostala osemindvajset let in upala
na boljšo prihodnost. Na manjši kmetiji je ves
čas pridno delala, dobesedno garala, kot se je
kasneje pokazalo, za prazen nič. Teti je večkrat
izrazila svojo skrb, da od vsega tega ne bo nič
njenega, kar se je pozneje tudi res zgodilo,
čeprav so ji obljubljali drugače. Celo, da bo
vse njeno, da ima zamerkano na sodišču, kot so
včasih rekli zapuščini. Teta in njen mož sta umr
la kmalu eden za drugim. Ker so se njeni dvomi
izkazali za resnične, je na domačiji prebila le še
nekaj mesecev po gospodarjevi smrti. Njenega
ni bilo nič, denarja ni imela, dreves v gozdu ni
smela sekati. Ostala ji je le še ena krava in nekaj
metrov plohov. Pa so ji še ta les ukradli, ko je
že živela na novem domu, Pr' Sok v Žirovskem
Vrhu, kamor se je poročila.

Z možem, vdovcem, nista imela otrok. Tudi
tu je bila pogosto sama za vse, saj je on okrog
klal prašiče, delal strehe in bil malokrat doma.
Ko je umrl, je podedovala hišo, a sama ni mogla
živeti v tisti samoti. K sebi so jo vzeli daljni
sorodniki v dolini, ki jim je prepustila hišo v
Žirovskem Vrhu. Vendar se v novem okolju ni
dobro počutila, zato se je pri osemdesetih vrnila
v rojstni dom v Leskovico.
Zdaj v miru živi z nekaj let mlajšo ovdovelo
sestro. Sami si kuhata in poskrbita zase. Ves čas
sta aktivni in si delata družbo. Pravita, da imata
zmerom dosti dela, tudi z zelenjavnim vrtom, ki je
precej stran od hiše, pod staro šolo v Leskovici.
»Navzdol je do nedavnega še šlo, v klanec
je pa težko. Poleti sva več hodili okrog. Pa saj
se človek privadi biti doma,« razmišlja Barbara in pravi, da je sedaj zadovoljna. Stroške
si delita, da s skromnimi prihodki shajata iz
meseca v mesec. Barbara slabše vidi, zato ne
gleda televizije in tudi brati ne more. Ljudi
prepoznava predvsem po glasu, pri čemer ji
pomaga slušni aparat.
Toliko težkega je preživela, pa je dočakala
visoko starost. To ima najbrž po mami, ki jih je
štela šestindevetdeset, ko je umrla, pa nekateri
bratje so tudi dočakali okrog devetdeset let.
Milka Burnik

Spretnosti Vere Kokelj

Cvetovi ne venijo in listi ne odpadajo …
Verino cvetje pa tudi izdelke pridnih rok številnih
drugih krajanov bo mogoče videti 8. februarja,
ko se bodo v dvorani gasilskega doma na
Sovodnju predstavila še številna krajevna
društva. Vse bo potekalo v sklopu osrednje
občinske prireditve ob kulturnem prazniku.
Ljudje se po navadi v tretjem življenjskem
obdobju s tehtnim vzrokom lotijo določenih
aktivnosti, za katere prej niso imeli toliko časa.
Vera Kokelj iz Laniš je svoje ročne spretnosti
izkoristila v najboljši možni meri, saj temeljito
krepi gibljivost prstov, zapestja in dlani, ko oblikuje različno cvetje iz žice in barvnih hlačnih
nogavic. Nastajajo lepi izdelki za darilo, čas
hitreje mineva, pa še televizijo se da zraven
gledati in poslušati. S tehniko izdelave se je
Vera srečala že pred dvajsetimi leti, a takrat so
bile na razpolago le rjave hlačne nogavice, ki
pri barvitem cvetju nimajo učinka.
Pred dvema letoma se je udeležila tečaja
v organizaciji Kmečkih žena Blegoš. Osnove
izdelave jim je predstavila Valerija Podobnik v
Cerkljanskem Vrhu, naprej pa se je Vera učila
sama, s poskušanjem. Postala je bolj pozorna
ob vsakem cvetu v naravi, na vrtu, v cvetličnem
lončku in misli so hitro zaznale ne/možnost
izdelave. Vsak cvet ji je postal poseben izziv
in je pogosto služil kot model, dokler se oblikovanje ni spremenilo v rutino.
Odtlej vedno postoji ob policah trgovin z
otroškimi ali ženskimi hlačnimi nogavicami,

išče take barve, ki jih še nima v rezervi ali jih
potrebuje več. Nekatere barve je kar težko najti,
na primer rumeno za sončnico, za katero porabi
več kot ene nogavice, pa ustrezne zelene in
vijolične odtenke. Poskusi barvanja doma niso
bili prav uspešni. Hlačne nogavice morajo biti
nežno, redko tkane, sicer se malih delov cvetov
in listov ne da oblikovati.
Navezala je tudi stik z izdelovalko nogavic s
Štajerskega, ki ji nekoliko olajša iskanje barvnih
materialov. Rabi še primerno tanko in mehko
žico – različno za cvetove in stebla, manjše
klešče, nekaj različno debelih tulcev za modele,
škarje, sukanec, drobne dodatke za prašnike,
zelen trak za stebla in že nastajajo cvetovi in
listi, kot si jih je zamislila.
Kjer je treba material bolj napeti, mora biti
tudi žica primerno močna. Najprej s pomočjo
šablone naredi cvetne liste okroglih oblik in
enakih velikosti, šele potem jih s prsti oblikuje,
kot so v naravi. Kot se najbolj da, posnema
naravo s številom cvetnih in venčnih listov.
Za prašnike in pestiče porabi ostanke nogavic
ali kupi že oblikovane. Dele skupaj zavezuje s
sukancem. Za stebla uporabi zelen cvetličarski,
delno lepilni trak.

Najprej so bile vijolice

Začela je z afriškimi vijolicami, ki jih
običajno posadi kar v mali cvetlični lonček in
so kje na okenski polici ali pultu videti prav
resnične. Na nekoliko daljši poganjek naniza
cvetove številnih vrst orhidej. Pa sončnice,

Foto: Milka Burnik

Ljudje smo domiselna bitja z neusahljivo zbirko idej, kako si krajšati čas, bistriti
misli, razgibavati prste ter vsakdanjim stvarem spremeniti uporabnost in obliko.

cvetoče jablanove in češnjeve veje, gladiole,
ciklame, maki, planike, škrnicelj, rumene
trobentice, forzicije, hortenzije in številne druge
ji krasijo dom ali so pripravljene za darilo. Táko
lépo, dolgo obstojno in za nego nezahtevno
cvetje je podarila številnim sorodnikom in
znancem. Če že komu kaj proda, izkupiček
navrže toliko, da pokrije material, saj nogavice
niso prav poceni.
Tako cvetje je mogoče delati v vsakem
letnem času. Dobro počutje ob ustvarjanju in
zadovoljstvo tudi drugih, ki to vidijo ali dobijo
v dar, ji veliko pomeni.
Milka Burnik

Športni dan

Zabavno prednovoletno druženje poljanskih društev

Foto: Janez Cankar

Zadnjo decembrsko nedeljo so krajevna športna društva in gasilci, ki delujejo na
območju Poljan, poskrbeli za malo drugačen športni dan, kot so jih ljudje vajeni
iz šolskih dni. V kulturnem domu v Poljanah so se na stojnicah in z različnimi
aktivnostmi predstavila štiri lokalna športna društva in gasilci.
V okviru ŠD Poljane se je predstavilo pet sekcij, in sicer šahovska,
tekaška, skakalna, kolesarska in
floorball sekcija. Obiskovalci so si
ogledali različne modele skakalnih
smuči, se preizkusili v igranju
floorballa in si na velikem ekranu
ogledali fotografije naših športnih
dogodkov, ki so se odvijali v preteklem letu. Na šahovskem turnirju
je bilo poskrbljeno za razmiganje
možganov. Med drugim so šahisti
povabili tudi k spremljanju nadaljnjih srečanj sekcije in turnirjev.
V sodelovanju z gasilci PGD
Poljane je ŠD Poljane pripravil
posebno štafetno tekmovanje, kjer
so tričlanske ekipe tekmovale v
premagovanju športnih in gasilskih

ovir ter obiskovalce zabavale z nadevanjem
gasilskih čelad in pasov. Plezalno društvo
Cempin je poskrbelo, da je bilo mogoče preizkusiti novo plezalno steno, otroci pa so se v
plezanju tudi pomerili. Predstavila sta se tudi
Smučarski klub Poljane in Športno društvo
Mladi vrh, ki spodbuja športno udejstvovanje
otrok in mladih.
Zabavno prednovoletno druženje se je
zaključilo v Gostilni na Vidmu, kjer je potekala
razglasitev rezultatov in pogostitev s toplo
pijačo in ocvirkovco. Dogodek je kljub slabemu
vremenu privabil številne obiskovalce. »Letos
je bil organiziran prvič. Pobudo zanj je dalo
naše športno društvo. Želeli smo nekaj narediti
v Poljanah z namenom, da bi se krajani družili.
Sprva je bila ideja o oviratlonu, nato smo k
sodelovanju povabili ostala športna društva,
gasilce, KS in s skupnimi močmi organizirali
športni dan. Tudi za letošnje leto imamo v
načrtu organizirati podoben dogodek s ciljem:
druženje, gibanje in zabava vseh krajanov,« je
pojasnil predsednik ŠD Poljane Janez Čadež.
Mira Demšar, ŠD Poljane
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Rapalska meja

• Do konca januarja: Razstava Izpod zemlje rokodelca Avgusta
Babnika in akademske slikarke Agate Pavlovec v Rokodelskem centru
Duo Škofja Loka. Organizira Rokodelski center Duo Škofja Loka.
• 30. in 31. januar ob 17. uri: Srečanje pridelovalcev in vrtičkarjev na
temo pridelave semen na domačem vrtu, predstavitev Semenarne Ljubljana ter vzgoja kalčkov. Prvi dan v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas,
drugi dan v Čebelarskem domu Brode. Predavanje je brezplačno, prijave po
e-pošti na moj.ekovrt@las-pogorje.si. Organizira LAS loškega pogorja.
• 31. januar od 16.30 do 20. ure, 1. februar od 9. do 16. ure in 2. februar
od 9. do 12. ure: Tridnevna rezbarska delavnica z Erikom Curkom
v Kulturnem centru slikarjev Šubic v Poljanah. Cena delavnice je 100
evrov. Obvezne prijave po e-pošti na katka.zbogar@skofja-loka.com
ali oblak.boris@gmail.com. Delavnico vodi Erik Curk. Organizirata
Rokodelski center Duo Škofja Loka in Kulturni center slikarjev Šubic.
• 5. februar od 17. do 19.30 ure: Delavnica izdelave nakita: Polsten
nakit v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Cena delavnice 25 evrov.
Obvezne prijave na katka.zbogar@skofja-loka.com Delavnico vodi Maja
Dolinar Dubokovič. Organizira Rokodelski center Duo Škofja Loka.
• 6. februar od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD). Organizira KORK Gorenja vas.
• 8. in 15. februar: Delavnica izdelave usnjenih knjig/dnevnikov z mehko
vezavo in barvanjem naravnih drevesnih listov. Cena delavnice 45 evrov.
Obvezne prijave na katka.zbogar@skofja-loka.com. Delavnico vodita Klemen
in Janja, Jaya life unikati. Organizira Rokodelski center Duo Škofja Loka.
• 8. februar: Občni zbor PGD Javorje. Organizira PGD Javorje.
• 8. februar ob 19. uri: “Prešerno(vo) srce” - osrednja občinska kulturna
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v Kulturni dvorani na Sovodnju ter razstava v gasilskem domu na Sovodnju. Organizira KS Sovodenj.
• 12. februar od 17. do 19.30 ure: Delavnica izdelave nakita: Kvačkan
nakit iz žice v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Cena delavnice 25
evrov. Obvezne prijave na katka.zbogar@skofja-loka.com. Delavnico vodi
Maja Dolinar Dubokovič. Organizira Rokodelski center Duo Škofja Loka.
• 15. februar ob 20. uri: Občni zbor PGD Gorenja vas v OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas. Organizira PGD Gorenja vas.
• 23. februar: Pohod med Vrhpoljskimi vinogradi. Lahka, nezahtevna pot. Dodatne informacije in prijave na voljo pri Dragu Trčku na
telefonski številki 031/364-859. Organizira PD Gorenja vas.
• 28. februar ob 16. uri: Predavanje bioenergetika, pranoterapevta
in kiropraktika Veseljka Tomića v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Organizira KORK Gorenja vas.

Luna je svetila
pohodnikom
Organizatorji turističnega društva Sovodenj so ob decembrski polni
luni drugo leto zapored popeljali približno sedemdeset pohodnikov ob rapalski meji do glavnega mejnika št. 38 na vrhu Javorjevega Dola. Tistim,
ki so pot prehodili že lani, so se pridružili še novi nočni pohodniki.

Foto: Milka Burnik

Kam januarja in februarja?

Nova informativna tabla o nekdanji rapalski meji
Med potjo so slišali kaj novega, se zabavali ob igranih kontrabantarskih prigodah, se vmes okrepčali, časa pa je bilo dosti tudi za pogovor
o tem in onem, saj je treba prehoditi kar nekaj kilometrov. Malo daljši
postanek so naredili v delno zgrajeni planinski koči Planinskega društva
Žiri na Mrzliku. Povratek je bil na delu poti objet v meglo in začinjen z neprijaznim vetrom, a so se kljub temu vsi zadovoljni vrnili na izhodišče. Na
Sovodnju, v Lanišah in na Mrzlem vrhu so si pogledali tudi informativne
table, ki so jih postavili prav tistega dne dopoldne, nastale pa so v sklopu
projekta tematskih poti, kamor sodi tudi Pohod ob rapalski meji.
Milka Burnik

Štefanov tek na Hotavljah

Deževno vreme tekačev ni ustavilo
Kot je pojasnil Niko Stržinar, ŠDMH, so
tekači naredili t. i. osmico po Hotavljah. Čeprav
je v času teka močno deževalo, to zagrizenih
tekačev s Hotavelj, iz Gorenje vasi in Poljan,
ki so tekli z naglavnimi svetilkami in ob soju
obcestnih svetilk, ni zmotilo in nekaterih niti ne
odvrnilo od namere, da pretečejo zadnji krog
v letu. »Teka se med drugim udeležijo tudi
zaradi neformalnega zaključka tekaškega leta,
ko lahko ob »kuhančku«, brez pritiska štoparic
in lastnih tekaških ciljev, s kolegi kakšno rečejo
in se poveselijo,« je še povedal Stržinar.

18

Teka se je v znak zahvale domačinom pri
podpori njegovemu udejstvovanju udeležil tudi
maratonec Anton Kosmač, ki je vajen različnih
vremenskih razmer in mu zato dež ni povzročal
preglavic. Poleg tega se je v dopoldanskem času
v Dolskem pri Ljubljani udeležil 24. novoletnega tek in slavil zmago. Obiskovalci, ki so v
gasilski dom prišli z željo po druženju, so ob
dobri hrani in pijači ter domači glasbi, za katero
je skrbel Hotaveljski kvintet, preživeli lep večer.
Oba dogodka je organiziral ŠDMH ob podpori
vaškega odbora Hotavlje in KS Gorenja vas.

Foto: Arne Istenič

Druga izvedba Štefanovega teka, ki se na štefanovo odvija na Hotavljah, je v
prostore novozgrajenega gasilskega doma privabila več kot sto ljudi. Med njimi je
bilo kakih trideset tekačev. Tek – dolžina proge je 3,5 km – je rekreativne narave,
brez štartnine, nagrad, merjenja časa. Tokrat se je nadaljeval z družabnim
delom – štefanovanjem.

Sicer pa je bilo ta dan na Hotavljah tudi zdaj
že tradicionalno žegnanje konj, ki ga organizira
TD Slajka.
Lidija Razložnik

Novoletni pohod na Kucelj

Za sprostitev po najdaljši noči
Prvi dan novega leta smo Studorčani, prebivalci okoliških
vasi in naši prijatelji popoldne tradicionalno praznovali s
srečanjem na Kuclju.

Zbrali smo se na kmetiji Pr’ Čum. Na startu nas je bilo 47. Po številnih
voščilih smo se družno odpravili na pot. Vodili sva midve z Anjo. S seboj
smo vzeli tudi dva koša. V enem je bila posoda čaja, v drugem pa kuhano
vino. V nahrbtnikih smo nesli domače pecivo, toplo ocvirkovco, sladkarije,
palačinke in nekaj kratkega proti prehladu. Pot je bila kratka in zabavna.
Bolj smo se utrudili od smeha kot od hoje. Izmerili smo višino smrekove
veje, ki se v odvisnosti od vremenskih razmer in Lune spreminja za več kot
dva metra. Spotoma smo pozdravili tudi gozdno zvezdo. Na vrhu se nam je
pridružilo še nekaj pohodnikov iz Kopačnice. Skupaj smo se fotografirali,
bilo nas je okrog šestdeset. Sledilo je zabavno druženje.
Mlade veseli, da Jasmina ohranja tradicijo palačink. Meni so sicer bolj všeč
s čokolado kot z marmelado, a pustimo podrobnosti. Z Anjo in Veroniko smo
našle nekaj zaplat snega, iz katerega smo izdelale kepe in jih metale naokrog. Za
kepanje je bil sneg premoker oziroma naša oblačila niso bila najbolj primerna.
Fantje so plezali po drevesih. Za vse je bil pohod na Kucelj imenitna sprostitev
po najdaljši noči v letu. Ko smo se v ravno tako veselem vzdušju vračali, se je
v naših nahrbtnikih našlo še nekaj dobrot, tako da ne bo nič škodilo, če se nam
bo prihodnje leto pridružil tudi kdo izmed vas. Nosači košev so se že javili, da
bo kaj v njih in v nahrbtnikih, bo pa tudi poskrbljeno.

V Javorjah so koledovali
Javorska župnija je bolj majhna, pa vendar zelo aktivna, kajti poleg
miklavževanja in božične igrice so se letos na hitro odločili, da bodo imeli
tudi trikraljevsko akcijo. In to prvič. Babica Marija je pobrskala po svoji
skrinji in sešila trikraljevske kostume. Javila se je skupina šestih otrok:
Lea, Erika, Meta, Tilen, Žan in Kristina, ki so se odločili, da bodo pomagali
slovenskim misijonarjem z zbiranjem denarnih sredstev.
Tako kot sta Marija in Jožef trkala po betlehemskih hišah in prosila za
prenočišče, tako so tudi navdušeni mladi koledniki po blagoslovu v farni
cerkvi na dan sv. Štefana pričeli nositi trikraljevski blagoslov od hiše do
hiše in zbirati darove, s katerimi bodo osrečevali svoje ubožne vrstnike v
daljnih deželah. Na čelu je bil angel z zvezdo repatico, za njim trije kralji:
Gašper, Miha in Boltežar, zadnji pa pastirček, ki je zbiral darove. Povsod
so bili zelo lepo sprejeti, predvsem starejši so bili veseli njihovih božičnih
pesmi in voščil, zato je ta akcija še bolj povezala ljudi. Želeli so obiskati
vsako gospodinjstvo v župniji ter s svojim veselim božičnim sporočilom
razveseliti slehernega krajana in mu stisniti roko. Po vsakem dnevu so bili
utrujeni in čeprav so jih skrbni starši vozili od vasi do vasi, so ob koncu
zagotovili, da bodo naslednje leto zopet vsi sodelovali v trikraljevski akciji.
Za nagrado se bodo še ves mesec sladko držali od sladkarij, ki so jih
prejeli za nagrado od dobrih vaščanov.
M. K.

Marija Klemenčič
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Tehniška zbirka pri Posavcu

Del te tehniške dediščine si lahko ogledate
pri Dušanu Pintarju – Posavcu iz Sestranske
vasi v Gorenji vasi. V zbirki ima tri zanimive
vozove za prevoz oseb in sani na konjsko
vprego, ki so se ohranili in so jih nekoč uporab
ljali pri tej hiši. Izvirajo s konca 19. in prve
polovice 20. stoletja. Vozovi so različnih oblik
in so jih uporabljali za različne namene.
Koleselj je bil narejen izključno za prevoz oseb
in ni bil tako pogost, saj so ga imeli le premožnejši
sloji prebivalstva. Zapravljivček je bil že manj
razkošen, saj je bil poleg prevoza potnikov
namenjen tudi za lažji tovor. Imel je snemljivo
zadnjo klop, nanj je bilo možno obesiti tudi velik
kovček za prtljago. Izvor imena tega voza je
povezan s pogostim zapravljanjem lastnikov teh
vozov po gostilnah in trgovinah. Zapravljivček je
bil najpogostejši voz za prevoz oseb. Zelo redek
je bil gik, ponekod so mu rekli tudi gig. To je
enoosen voz za dve osebi. Ko je zapadel sneg, so
namesto vozov s kolesi uporabljali sani, v Poljanski dolini so mu rekli seniuc. Sani so bile lahko
lepše oblikovane ali pa bolj navadne. Ker so bile
na snegu slabo slišne, so konjem na komat obesili
kraguljčke, majhne okrogle kovinske kroglice
s kamenčkom v notranjosti, ki so pozvanjali in
opozarjali druge udeležence v prometu. Nekateri
so namesto tega konju namestili zvonček.

Sveče namesto žarnic

leseno kolo. Eden redkih
kolarjev v Sloveniji, ki še
zna izdelati celoten lesen
voz, je Pavel Košir iz Dolgih Njiv. Za kovinske dele
vozov in okovanje koles s
šinami je poskrbel kovač.
Ta je tudi podkoval konje.
Kovinske osi pri vozovih
so večinoma uvažali iz
Avstrije in so bile industrij
sko izdelane, kar pričajo
vtisnjene serijske številke
in emblemi proizvajalcev.
Sedeži so bili običajno oblazinjeni z usnjem
in napolnjeni z žimo ali morsko travo. To delo
je opravil tapetnik ali, kot so mu rekli nekoč,
zotlar (nemško sattler – sedlar, izdelovalec sedel).
Za vožnjo ponoči so na teh vozovih uporabljali
posebne kovinske svetilke s prizmatičnimi stekli
in zrcali, sprva so v njih prižigali sveče, kasneje
petrolej. Vozovi so imeli kovinsko vzmetenje za
udobnejšo vožnjo ter ročne zavore. Za vprego
so uporabljali izključno konje. Na koleselj in
zapravljivček so jih privezali na štango (drog) in
drikelce (posebne gibljive dele voza), pri saneh in
giku pa na ojnice (drogova na vsaki strani konja).
Konj je nosil komat ali pa kšire – usnjene
trakove okoli prsnega koša. Kšire so bile lahko
zelo lepo izdelane in v okras vpregi. Voznik je
vedno sedel na desni strani, konja je obvladoval
z vajetmi.
Vozove in sani so uporabljali za prevoze oseb,
redno so se z njimi vozili po opravkih v bližnje
in daljne kraje, ob nedeljah v cerkev, gostilno,

prevažali zdravnika k bolnikom, župnika k
umirajočim. Vozili so se tudi na romanja, kar je
bil v preteklosti neke vrste turizem.
Posebno je bil pomemben prevoz k poroki,
na birmo, tudi na nabor. Ob takih priložnostih
so ponekod voz okrasili, največkrat s papirnatim
cvetjem in smrečjem. Pri premožnejših gospodarjih je bil za vožnjo voza zadolžen hlapec.
Priskrbeli so mu poseben usnjen plašč – reklc,
ki ga je ščitil pred slabim vremenom. Pri manj
premožnih je voz upravljal gospodar sam.
V Sestranski vasi so nekoč imeli navado, da
so tisti, ki so prišli iz oddaljenih krajev k nedeljski
maši v cerkev na Trati ali po drugih opravilih, lahko spravili konje v hleve pri tamkajšnjih kmetih.
Konji so se tam nahranili in odpočili.
Konji in voz so bili lastniku v ponos, zato so
vse redno čistili. Do začetka motorizacije med
svetovnima vojnama so bili vprežni vozovi še
zelo razširjeni, po drugi svetovni vojni pa je
sledil hiter upad njihove uporabe.
Jure Ferlan
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Ti vozovi in sani so izdelani večinoma iz lesa
in železa. So delo kolarjev, mizarjev in kovačev.
Izraz kolar označuje poseben poklic – izdelovalca lesenih delov vozov. Kolar je napravil leseno
ohišje, posebna veščina pa je bila napraviti dobro

Danes si vsakdanjika brez avta, avtobusa ali vlaka večina ljudi v Sloveniji ne
more predstavljati. Biti na določeni lokaciji v čim krajšem času je ena večjih
potreb človeka. Tako potrebujemo prevoz do kraja zaposlitve, šole, študija,
zdravstvenih ustanov, različnih prireditev, ne nazadnje tudi izletov in podobno.
To pa je mogoče le zadnjih nekaj desetletij. Kako pa je bilo to včasih v naših
krajih? O tem nam pričajo ohranjeni primerki starih prevoznih sredstev brez
motorja.

Foto: Jure Ferlan
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Tudi včasih je vozilo izkazovalo
finančno stanje lastnika

Vozovi so imeli tudi tablico z imenom lastnika.
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Čajne mešanice

Dve zelišči za zdravje in eno za okus …
Čaj pijemo v družbi prijateljev in v družinskem
krogu zaradi druženja, za žejo, za zdravljenje
raznih težav, v zimskem času pa predvsem, da
nas pogreje. Pripraviti ga moramo s srcem, saj le
tako dobimo pričakovane učinke pri zdravljenju
raznih obolenj. Če hočemo nekoga pobožati po
duši, pa prav tako ne sme biti rutinsko pripravljen, saj vendar želimo postreči s čajem, ki bo
pritegnil z aromo in okusom. To dosežemo tako,
da zavremo vodo in vanjo vsujemo zdrobljen
čaj, odstavimo ga z ognja in pustimo tri do pet
minut pokritega, nato ga precedimo, nalijemo
v skodelice in zraven ponudimo med. Temu
rečemo poparek. Čaj osladimo, ko se nekoliko
ohladi, da ne uničimo zdravilnih učinkovin, ki so
v medu. S sladkorjem ga raje ne sladkajmo, bolje
je spiti grenkega ali z dodatkom limone.

Prevretek, poparek, hladen namok

Ped pripravo zdravilnih čajev se je potrebno
pozanimati, kako jih kuhati, kajti vsaka mešanica
zahteva drugačen način priprave. Nekatere zeliščne
pripravke moramo prevreti, druge pustiti nekaj časa
namakati, lahko pa pripravimo le hladen namok.
Za čajanke lahko pripravimo čaj iz večjega števila
zelišč. Čajne mešanice pripravljajmo sproti čez celo
zimo. Pazimo pa, da so te različne, kajti pretiravanje z enim zeliščem je za naše zdravje lahko zelo
škodljivo. Znanec mi je pripovedoval, kako je celo
zimo pil le bezgov čaj in kri se mu je tako razredčila,
da je na pomlad pristal v bolnišnici.
Zdravilni čaj sestavljajo največ štiri različna
zelišča. Damo eno do dve glavni zelišči, ki zdravita, potem pa še tisto, ki čaju daje okus. Kadar se
boste zdravili s koprivnim čajem, ne bo pomagalo

nobeno zelišče za dober okus, kajti kopriva vedno
pokvari okus dobremu čaju, zato je bolje, da je
ne mešamo v čaj za goste. Vemo pa, kako zelo je
zdravilna cela rastlina. Ko pripravljamo čaje iz
nje, jo namakamo v medu ali v vinu.
Iz olesenelih zelišč moramo pripraviti zavretek. To storimo tako, da zelišča prevremo in
pustimo nekaj časa v pokriti posodi. Prevretek
naredimo tako, da zelišče nekaj časa kuhamo,
to so predvsem korenine, lubje in plodovi.
Hladni namok pa pripravljamo iz listov, cvetov
in korenin sleza in slezenovcev. Če te kuhamo,
zdravilnih učinkovin ni. Dele rastline namočimo
za osem ur v hladno vodo ali pustimo stati čez
noč, jih precedimo in šele nato ogrejemo.
Za lajšanje prehladnih obolenj in zamašenega
nosa korenino sleza namočimo v vodo, s to vodo
oziroma nekoliko sluzasto tekočino izpiramo
grlo in nos. Čajnih mešanic za lajšanje težav s
prebavo, drisko, pri bolečinah v želodcu zaradi
hrane ne smemo z ničimer sladiti. Čaj kuhajmo
sproti. Če hočemo, da se bomo pozdravili s
čajem, ga pijmo skodelico dva do trikrat na
dan. Za zdravljenje prehlada rabimo nekaj dni,
za zdravljenje dolgotrajnejših težav pa čaja ne
pijmo dalj kot štirinajst dni, zdravljenje za tri
tedne prekinemo in kuro ponovimo.
Čaj posušimo in shranimo v vrečkah iz blaga
ali papirja ali pa v steklenih kozarcih. Nikdar ga ne
shranjujmo v plastičnih vrečkah. Vedno napišimo,
kdaj je bil čaj nabran in kateri čaj je v posodi.
Prepričana sem bila, da bom vedela, kaj sem shranila, pa se mi je zgodilo, da ga tudi po vonju nisem
ločila. Listi koprive, breze, mete, malin, ribeza,
pljučnika so si zelo podobni, ko so posušeni.

Foto: Milka Bizovičar

V prazničnem decembru se moramo še posebej izkazati in obiskovalce postreči,
da od nas odhajajo z nasmehom na ustih. Zraven lahko sodi tudi čaj, v katerega
smo natresli s srcem nabrana zelišča in ga osladili z okusnim domačim medom.

Šentjanževka izniči učinke vseh zdravil

Pripravimo lahko mešanice za dihala, ko
pomešamo meto, materino dušico, dobro misel,
komarček, ožepek, meliso. Za prebavo si zamešajmo
angeliko, poprovo meto, bezeg, hmelj, majaron,
komarček, plahtico, regrat, rožmarin, sivko, vinsko
rutico, tavžentrožo. Če odraslega boli trebuh, v trenutku pomaga v žaganju namočena vinska rutica ali
korenina košutnika. Odličen čaj za pomirjanje lahko
pripravimo iz naslednjih rastlin: melisa, meta, storžki
hmelja, šentjanževka, ožepek, sivka, tavžentroža,
vinska rutica, baldrijan, bazilika. V čajno mešanico
lahko daste katere koli štiri rastline, a šentjanževka
mora biti zraven, da je učinek. Paziti moramo,
ker ta rastlina izniči učinkovine vseh zdravil. Če
uživamo zdravila, naj v čaju ne bo šentjanževke.
Za izboljšanje apetita pomagajo pehtran, rman, bazilika, hmelj, baldrijan, meta, luštrek. Slabokrvnost
zdravimo s koprivo, rožmarinom, rmanom, bezgom,
tavžentrožo, borovnico, ognjičem, žajbljem, s
pravilno prehrano, gibanjem na svežem zraku in
uživanjem zelenjave, predvsem rdeče pese. Za krepitev spomina pa naj bi bili njivska preslica, kamilica,
materina dušica, meta, tavžentroža, jabolčni olupki,
sporiš, jetičnik, peteršilj. No, tole je ena izmed
mnogih preverjenih zadev in moram reči, da deluje
zelo slabo oziroma nič!
Jana Rojc

Za starše

Za branje otroku ni nikoli prepozno
Že mnogokrat sem omenjala pomembnost branja, a o tem ni nikoli dovolj spregovorjenega. Premalo se zavedamo, kako zelo pomembno je branje. A otroka
pustimo pred televizorjem, zvečer težko čakamo, da v postelji zaspi, namesto
da bi ga uspavali z branjem pravljice.
Na desetine prebranih pravljic je na desetine
nakopičene dote, ki jo lahko izročimo otroku kot
lepo popotnico v življenje. Branje potrebujemo
na vsakem koraku. Malček se želi naučiti brati,
da bo lahko sam v slikanici ugotovil, kaj tam piše.
Če ga pri tej želji ne podpiramo, se lahko zgodi,
da želja po branju mine. Branje otroku pomaga
pri spoznavanju sveta; pri tem, kako se bo znašel
sredi podatkov, ki ga bodo obkrožali, bodisi pri
spoznavanju knjig, kaj piše na šolskih vratih, kaj
mu nekdo sporoča po telefonu, kaj je na sporedu,
kdaj odpelje avtobus, koliko je ura.
Funkcionalno pismeni nismo niti odrasli,
čeprav smo živeli v dobi velikih možnosti branja.
Težko je izpolniti različne obrazce, položnice,
prijavnice, vpisnice, napisati prošnjo, zahvalo …
Učenje branja ni enostavna stvar, otrok se mora na

to psihično pripraviti, če nima dovolj spodbude in
s tem dovolj začetnega veselja, bo težko preiti na
prvo povezovanje črk. Kadar ima otrok odpor, je
bolje, da ga ne silimo. Berimo mu pravljice, uganke,
pesmice, kratke zgodbice. Ugotovil bo, da je branje
zanimivo, da z njim preživlja čas s starši.
V prazničnem času si vzemimo dovolj časa
in tudi sami kaj preberimo ter povabimo otroke
zraven. Imejmo bralne minutke, dneve in večere.
Bralne navade se razvijajo že dojenčkom, zato
strokovnjaki že nosečnicam priporočajo, naj
veliko berejo, poslušajo glasbo in se ukvarjajo
z dejavnostmi, ki sproščajo.
V šolah se ukvarjajo z raznimi programi, ki
spodbujajo branje, saj je pomembno za življenjsko
uspešnost vsakega posameznika. Največ pri tem
lahko storijo starši. Izkoristiti je potrebno vsak

prost večer, konec tedna in praznike. Otroci
niso nikdar premajhni, da bi poslušali branje, na
katerega so pripravljeni starši. Po navadi pravijo
starši otroku, ki se nauči vleči črke in jih povezovati v besede, da je dovolj velik in spodoben za
samostojno branje. A to ne drži, saj tudi tako branje
povzroči napetost, nervozo, kajti otrok bi rad nekaj
prebral, pa se mora ukvarjati s povezovanjem črk,
kjer ni razumevanja besedila. Berite otroku, dokler
si tega želi, bodite z njim v družbi, pogovarjajte
se z njim, velikokrat obiščite knjižnico, berite
skupaj, čeprav vsak svojo knjigo, pogovarjajte se
o prebranem, naj bo za darilo tudi knjiga.
Odnos do knjige se prenaša. Če boste brali
šale in stripe, bo tudi on posegal po podobni lite
raturi, če boste brali vsak večer pred spanjem, se
bodo tudi otroci odločili za tak način srečevanja
s knjigo. Starši, zavedati se je treba, da otrok ob
knjigi razvija govor, mišljenje, domišljijo, ustvarjalnost, da je knjiga vir informacij v sliki in
besedi. Vedno, kadar imate čas, berite otroku.
Jana Rojc
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Konec leta v OŠ Poljane

Praznični december brez snega, a vseeno pester
V zimskih mesecih veliko otrok prosti čas posveti smučanju, letošnji prvi zimski
mesec pa temu ni bil naklonjen. Športne dejavnosti so zato v šoli omejene na
telovadnice, včasih pa učence odpeljemo tudi v bazen.
Tako so v kranjskem bazenu športna dneva
izvedli osmošolci.
Karavana varne kemije je skupno ime za dve
zanimivi predavanji v okviru natečaja Planetu
Zemlja prijazna šola, in sicer Kemikalije v
vsakdanjem življenju in Kemijski koktajl
na krožniku. Vodila ju je Tatjana Kuntner,
ki je osmošolcem predavala o kakovosti
hrane, ki jo pojemo, katere hranilne snovi so
pomembne za naše telo, katerim kemijskim
sestavinam se morajo izogibati v predelani
in v vnaprej pripravljeni hrani. Predvsem je
poudarila, da je domača ali lokalno pridelana
hrana kakovostnejša kot uvožena.

V znamenju Martina Krpana

V predprazničnem času nas je obiskala luč miru.
Prinesla sta jo predstavnika poljanskih skavtov ter
tako posredovala njeno lepo, brezčasno sporočilo
miru ter letošnje geslo: Poglej drugače.
Zadnje šolsko dopoldne v letu 2013 so učenci
imeli samo tri ure pouka, ki so si jih popestrili na
različne načine – igrali so se družabne igre, kvize,
nekateri razredi so se zabavali z igro, ki so jo
pripravili sami, drugi so plesali. Tudi kakšen film
so pogledali in pripravili obložene kruhke. V vseh
razredih so se učenci med seboj tudi obdarovali. V
popoldanskem času so učenci in učitelji za starše
in krajane pripravili prireditev v počastitev dneva
samostojnosti in enotnosti ter v pozdrav novemu
letu. Rdeča nit prireditve je bila zgodba slovenskega

junaka, silaka Martina Krpana, ki se je pred gledalci
odvijala v več delih, vsakič z drugimi igralci. Vmes
so nastopali še pevski zbori pod mentorstvom
Matjaža Slabeta, plesalci pod mentorstvom Petre
Slabe in naši mladi glasbeniki.
Posebej pa so se izkazali igralci, ki jih je za
nastop navdušila in pripravila učiteljica Nežka
Gabrovec.

Maja in Patricija rišeta kote, pravokotnice …

Še posebej ponosni pa smo na dosežek, ki je
sad sodelovanja med zaposlenimi OŠ Poljane
ter zaposlenimi in dijaki Šolskega centra Škofja
Loka – nov učni pripomoček za slepi učenki.
Našo šolo že nekaj let obiskujeta slepi učenki
Patricija Raztresen in Maja Košir Habjan, obe
iz Škofje Loke. V tem šolskem letu je Patricija
učenka 8. razreda, Maja pa učenka 6. razreda.
Še preden smo v šolskem letu 2009/2010 v 4.
razred sprejeli Patricijo, se je celoten kolektiv
v sodelovanju z Zavodom za slepo in slabovidno mladino začel izobraževati na področju
poučevanja slepih in slabovidnih otrok.
Da bi se učenki v šoli čim bolje znašli, je
hišnik poskrbel za vse potrebne oznake na hodnikih in stopnišču, vrata šolskih prostorov so dobila
napise v Brajevi pisavi, kasneje je Lions klub iz
Škofje Loke naši šoli namenil sredstva za nakup
prenosne delovne mize za slepo učenko.
Ves čas se trudimo, da bi Patriciji in Maji
čim bolj naravno približali svet, v katerem

Patricija in Maja z novim pripomočkom
živimo. Učne vsebine sproti prirejamo njunim
potrebam. Konec leta 2013 pa smo naredili še
korak dlje. Že dalj časa so učitelji v okviru aktiva
matematikov razmišljali, kako bi jima olajšali
delo pri geometriji. Tako se je porodila ideja
za pripomoček, s katerim bi Patricija in Maja
enostavneje risali vzporednice in pravokotnice
ter risali pod kotom. Osnutku je prvo podobo
dal hišnik Filip Plestenjak, ki je izdelal prototip.
Končni izdelek je nastal v Šolskem centru Škofja
Loka, kjer so ga pod skrbnim vodstvom Matjaža
Luznarja izdelali bodoči kovinarji in mizarji.
Patricija in Maja sta v predprazničnih dneh
pripomoček prevzeli v uporabo iz rok Matjaža
Luznarja. Veseli smo, da smo v sodelovanju zaposlenih šole ter zaposlenih in dijakov Šolskega centra Škofja Loka slepima učenkama približali tudi
svet geometrije. Šolskemu centru Škofja Loka pa
se zahvaljujemo za izdelavo pripomočkov, ki so
jih učenkama tudi podarili.
Bernarda Pintar

Skupna akcija OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in RKS

Želijo si, da bi natečaj postal mednaroden
Na pobudo pomočnice ravnatelja na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Jane Rojc je
v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije letos že četrtič zapored potekal vseslo
venski likovni natečaj. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad ter
odprtjem razstave najboljših del je bila na gorenjevaški šoli.
Rdeča nit natečaja je vedno Otroci pomagajo
otrokom, zadnja tri leta sledijo naslovu tedna
Rdečega križa v EU. Predlani je bil tako naslov
Mladi za boljši svet, lani Najdi prostovoljca v
sebi, letos pa Kri rešuje življenja.
Na natečaju so sodelovali otroci iz 31 šol in
dveh vrtcev, usmerjalo in spodbujalo pa jih je
kar 51 mentorjev. Z uporabo različnih tehnik so
predpisano temo upodobili na risalnih listih.
Marjeta Kepec, ki je poleg Jane Rojc in predsednice Silve Karin članica strokovne komisije,
je pojasnila kriterije, po katerih dela izbirajo:
»V izdelku mora biti opazna likovna tematika,
pomemben je izbor likovne tehnike in likovnih
elementov, veliko prispeva originalnost oziroma
drugačnost, precej odtehta celostna podoba likovnega izdelka.« Povedala je še, da so izredno
veseli, da na natečaj prispe veliko kakovostnih
del. Letos so jih prejeli 422, a je Jana Rojc
priznala, da so jih prejšnja leta prejeli še več,
lani več kot 700. In vzrok?
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Jana Rojc pojasnjuje: »Mentorji so mi
priznali, da je bil letošnji naslov natečaja kar
zahteven, saj je vedno, ko izdelek nastaja, treba
upoštevati tudi vsebino.«
Četrtošolka Kristina Kavčič iz POŠ Sovodenj, ki je slikala pod mentorskim vodstvom
učiteljic Andreje Jesenovec in Ane Dolenc
Bohinc (ki je prireditev tudi povezala z veznim
tekstom), pravi, da je bilo izdelek res težko
narediti: »Uporabiti smo morali kar veliko
domišljije. Najprej smo dali na list rdeč tuš in
ga razpihali kot kri, potem sem pa nanj narisala
avto, ki je zletel s ceste in povozil kolesarje
in otroke med igro. Zraven so pa narisani še
reševalci. Želela sem povedati, da morajo biti
vozniki predvsem zaradi nas otrok zelo pazljivi
na cesti. Priznanja sem pa zelo vesela, na njem
je moja pomanjšana slika, zraven smo pa dobili
še lepo nagrado.«
Poleg nje sta še 25 drugim udeležencem
podelili priznanja Jana Rojc in Milena Miklav

čič, predsednica Območnega odbora Rdečega
križa Škofja Loka, ki je zbrane nagovorila s
pravljico o kapljici krvi. Najboljši trije po posa
meznih triadah so prejeli tudi vikend paket za
vso družino na Debelem rtiču. Med nagrajenci
so se prireditve udeležili tudi otroci s starši
iz Vitanj, Senožeč, Novega mesta, Slovenj
Gradca … Veliko jih je bilo letos iz obeh šol iz
naše občine. Povsod pa že sledijo prvotnemu
vzgojnemu namenu natečaja, kot poudarja
pobudnica zanj Jana Rojc: »Poleg predpisane
tehnike v načrtu je učiteljem prepuščeno,
kakšna bo vsebina. O teh vsebinah se lahko
pogovarjajo in so vzgojne, npr. kako lahko
nekomu pomagamo, tudi starejšim, kako k
nekomu pristopiti v stiski … Če smo samo to
naredili, smo naredili že veliko. V šolah ob
natrpanih načrtih, kot opažamo, ni dovolj časa
in prostora za vzgojo.« Rojčeva si še želi, da
bi natečaj prerasel v mednarodnega: »Letos
smo prejeli prvo sliko iz Luksemburga in tudi
v prihodnje si želimo še več takih del.« Predvsem pa, da bi v njih tudi v prihodnjih letih odsevala drugačnost, ustvarjalnost in da bi učenci
razmišljali o humanitarnosti in solidarnosti.
Damjana Peternelj

Košarkarsko prvenstvo

Prireditev so od blizu spremljali tudi naši prostovoljci
Kako to, da ste se odločili za prostovoljstvo, saj so tekme v času vašega rednega
dela oz. študija?
Urban: Za prostovoljstvo na EP sem se odločil,
ker sem velik ljubitelj košarke in sem hotel tako
veliko prvenstvo izkusiti še z organizacijske strani,
saj se taka priložnost ne ponudi velikokrat.
Matej: Za sodelovanje sem se odločil, ker
imam rad košarko in sem si želel ogledati čim
več tekem.
Ciril: Ker sem želel biti del organizacijskega
ustroja športne prireditve tako velikega formata,
kot je evropsko prvenstvo. Ne nazadnje je bilo
prvenstvo do zdaj največji športni dogodek v
zgodovini Slovenije.
Ste imeli prej priprave?
Matej: Razen ene pripravljalne tekme in sestanka v Stožicah nismo imeli posebnih priprav.
Kaj pa vaša oprema, kako ste se ločili od
obiskovalcev?
Za uniforme smo imeli športno opremo
enega od sponzorjev. To so bili športni copati,
čepica, modra srajca, temno modra vetrovka in
spodnji del trenirke.
Kakšne so bile vaše zadolžitve?
Urban: Prostovoljno delo smo opravljali
tako na Jesenicah kot v Ljubljani. Jaz sem delal
na področju usmerjanja VIP gostov.
Matej: Moja naloga na Jesenicah je bila
pomoč medijem. Raznašal sem statistiko, pazil
na fotografe, da so hodili po svojih koridorjih, in
sodeloval na tiskovnih konferencah. V Stožicah
pa sem usmerjal gledalce.
Ciril: Moja naloga je bila prevoz reklamnih

panojev pokroviteljev FIBE takoj po končani
tekmi. To se je dogajalo na robu igrišča, kjer so
igralci ali trener uradnemu novinarju FIBE dajali prve izjave. Nudil sem tudi osebno asistenco
glavni vodji medijev FIBE na Jesenicah. V Ljubljani pa sem kot Matej usmerjal gledalce.
Kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin?
Ciril: Vodja prostovoljcev za medije na
Jesenicah, ki je pred začetkom zelo težko skrival
nezaupanje v naše sposobnosti. Vendar je skupina
starejših prostovoljcev zadevo vzela v svoje roke
in z uspešnim delom razbila njegov strah.
V spominu mi bo ostalo tudi prijetno in
sproščeno vzdušje na tekmah na Jesenicah, saj
smo se prostovoljci poznali s košarkarskih igrišč v
Sloveniji, kjer se tedensko srečujemo na tekmah.
Urban: V spominu mi bo zagotovo najbolj
ostal oče znanega francoskega košarkarja Tony
Parker, saj nas je vsakič znova lepo pozdravil
in nam podal roko.
Matej: V dobrem smislu sem bil presenečen,
kako blizu igralcev smo prostovoljci lahko
bili. Tudi s fotografiranjem ni bilo velikih
težav. Praktično noben igralec se ni obnašal
zvezdniško. Tudi novinarji so bili zelo korektni.
Malce problema smo imeli samo s hrvaškimi in
srbskimi navijači v Stožicah.
Vesel sem, da sem spoznal nekega nemškega
novinarja, ki mi je obljubil nekaj kart za tekme
Bayerna. Upam, da bo obljubo držal. Najbolj
smešno mi je bilo spremljati bosanske komentatorje, ko so med tekmo svoje reprezentance ves
čas na svojih prenosnikih gledali nogomet in se
obnašali, kot da jih košarka sploh ne zanima.

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Odlično poznajo kače v Sloveniji
V mescu decembru smo poskrbeli za praznično vzdušje in na šolo povabili tudi
goste. Obiskale so nas dijakinje srednje vzgojiteljske šole in se predstavile s
predstavo Bodi moj prijatelj, vzgojiteljice vrtca naše šole so pripravile čudovito
predstavo o štirih zanimivih godcih, glasbena skupina Orgličarji se je predstavila
starejši skupini vrtca in mlajšim v šoli. Nismo pozabili tudi na dedka Mraza, ki
smo ga povabili na obisk vrtčevskih otrok. Vse skupine je obdaril z igračami,
pokukal pa je tudi v šolo in učencem do petega razreda prinesel krhlje.
Učenci devetega razreda so bili v Ljubljani na
predstavi s sodobnim naslovom Kok ti men zdej
dol visiš. Na dan pred božičem smo imeli srečelov,
razredna zabavna srečanja, žrebanje, medsebojna
obdarovanja, ogledali smo si film Svet plesa in
pripravili kulturno prireditev za vse učence.
V mesecu decembru je čas za zadnja dobra
dela in mi smo se izkazali s prodajo narejenih
voščilnic in drugih izdelkov na šolskem bazarju
in pod smreko na trgu v Gorenji vasi. Pred
pričetkom bazarja so se predstavili zbori, plesne
skupine in folklorna skupina.
Ob koncu koledarskega leta povabimo na
šolo vse upokojene delavce in jih prijazno

pogostimo in obdarimo. Letos so jim učenci PŠ
Sovodenj zaigrali Mica na konfinu.
Učenci osmega in devetega razreda so na
tekmovanju iz znanja biologije v poznavanju
kač v Sloveniji pod vodstvom učiteljice Irene
Selak prejeli štirinajst bronastih Proteusovih
priznanj in na državnem tekmovanju šest srebrnih Proteusovih priznanj.
Prav tako smo poskrbeli za starše, za katere
smo v začetku januarja organizirali zelo kakovostno predavanje z naslovom Vzgoja od A do
Ž. Kmalu pa se bo pričela tudi Šola za starše,
na katero ste prisrčno vabljeni.
Jana Rojc

Foto: arhiv Cirila Krmelja

Lansko Evropsko prvenstvo v košarki ni minilo brez ljubiteljev košarke in košarkarjev
iz naše občine. Ciril in njegov sin Matej Krmelj ter Urban Trček so na prvenstvu
opravili kar 500 prostovoljnih ur dela in se od blizu naužili vrhunske košarke.

Kaj vam je prinesla ta izkušnja?
Matej: Prostovoljci smo med sabo stkali
nove prijateljske vezi. Prvenstvo pa mi je
prineslo predvsem vpogled v to, kako deluje
tak velik dogodek, kaj se dogaja v zakulisju in
koliko ljudi je potrebnih za organizacijo.
Ciril: Fotografijo z Dušanom Ivkovićem,
trenerjem najboljše reprezentance vseh časov
na prostorih bivše Jugoslavije, in lepe spomine.
Košarke sem se v živo nagledal za nekaj časa.
No, dobili smo tudi napihljive navijaške palice
(uporabili jih bomo na tekmah KK Gorenja vas)
in potrdila o opravljenem prostovoljskem delu.
Tadeja Šubic

Decembrsko vzdušje na
podružnicah
Tudi na podružničnih šolah Lučine in Sovodenj je bil december poln pričakovanj in
prijetnih dogodkov.
Lučinski učenci so si ogledali praznično Ljubljano. Začeli so v Hiši eksperimentov, kjer so imeli
čas za samostojno eksperimentiranje, v čemer so
zelo uživali. Navdušeni so bili nad fakirsko posteljo,
vodnimi mlini, dvigajočimi se mehurčki, mehurčki
velikani, oblikovanjem pokrajine v peskovniku,
kako izgleda človek v zraku, različnimi barvami plamenov, pravilnim ločevanjem odpadkov. Ogledali
so si tudi Železniški muzej Slovenije. Navdušile so
jih različne lokomotive in vse, kar je bilo povezano
z železnicami. V živo so lahko videli, kako se zakuri
parna lokomotiva, ki je tisti dan peljala na izlet
otroke zaposlenih železničarjev.
Obe podružnici so obiskali ravnatelj, pomočnici
in dedek Mraz. S predstavo Štirje godci so
vzgojiteljice zabavale vrtčevske in šolske otroke v
obeh šolah. Skavti so prinesli luč miru in prebrali
poslanico. Nekaj učencev dramskega krožka s
Sovodnja je zaigralo kontrabantarske prigode
zbranim upokojencem šole v Gorenji vasi. Vsak
razred in vrtčevski otroci so na obeh šolah
poskrbeli, da je bil zanimiv in pisan tudi program
ob zaključku koledarskega leta, ko so pripravili
prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Sovodenjski učenci kar težko čakajo sneg,
a jim tudi tako vreme odgovarja, saj ure športne
vzgoje že vso jesen in zimo preživljajo ob igrah
na igrišču, ker telovadnica še ni nared. Mlajši
pa nestrpno pričakujejo zaključek sanacije in
zeleno luč za selitev v prizidek.
Milka Burnik
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KK Gorenja vas

Dedek Mraz obiskal najmlajše košarkarje
V Poljanah je potekal prednovoletni košarkarski turnir za najmlajše, ki ga je
organiziral KK Gorenja vas. Na njem so se predstavili vsi otroci, ki obiskujejo
košarkarsko šolo v Gorenji vasi in Poljanah.

Najprej so se predstavili najmlajši člani
kluba, to so otroci, ki obiskujejo 1. razred.
Svoje znanje so prikazali na številnih poligonih
in v štafetnih igrah ter poželi veliko simpatij
številnih obiskovalcev. Za njimi so na parket
stopili košarkarji 2. razredov, ki so odigrali
prvo tekmo v življenju. Otroci v tej starostni
kategoriji igrajo na pomanjšanem igrišču z
znižanimi koši. Mladi košarkarji, stari komaj
sedem let, so pokazali veliko mero borbenosti
in znanja, tako da smo lahko videli kar nekaj
lepih potez. Naslednji so igrišče zasedli igral
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ci kategorije U-10, torej
učenci 3. in 4. razredov. V
tej skupini smo bili priča
zelo kakovostni košarki za to
starost. Igralci obeh ekip so
kar tekmovali v tem, kdo bo
pokazal večjo mojstrovino,
in s tem dokazali, da se ravno
v tej generaciji morda skriva
največ talentov, ki bi lahko
v prihodnosti poskrbeli za
kakšen uspeh našega kluba.
Ob koncu turnirja je bila na
sporedu še tekma v kategoriji U-12, kjer so se predstavili
igralci 5. in 6. razredov, ki
bodo prihodnjo sezono predstavljali naš klub
tudi v državnem prvenstvu, kar se bo zgodilo
prvič po več kot desetih letih.
Glavna atrakcija turnirja pa je bil poleg
vseh tekem obisk dedka Mraza, ki je pri
spel v Poljane oblečen kar v dres slovenske
košarkarske reprezentance. Dobri mož je
otrokom – prisotnih je bilo kakih 60 – najprej
zastavil nekaj košarkarskih vprašanj, nato pa
je vse obdaril z dobrotami in spominki. Otroci
so se v številnih igricah borili tudi za praktične
nagrade, najuspešnejši pa so dobili za darilo

Mladi košarkarji slavili
na mednarodnem turnirju
V začetku decembra je v Novi Gorici potekal
tradicionalni košarkarski turnir – Sončkov dan. Na
njem so že drugo leto zapored nastopili tudi igralci KK
Gorenja vas, stari od 7 do 10 let. V štirih tekmah so
premagali vse nasprotnike, med drugim v finalni tekmi
tudi vrstnike iz Sarajeva, ko so slavili s košem v zadnji
sekundi. Igralci te kategorije sicer nastopajo še v ligi
Kokoš v Kranju, po novem letu pa bodo igrali tudi v
novoustanovljeni Ligi štirih občin.

plišastega Lipka, maskoto letošnjega evropskega košarkarskega prvenstva.
Na parket so nato stopili še starši, ki so se
v zanimivi igri kar pošteno utrudili in pokazali
veliko borbenosti in tekmovalnosti. Glede na
odziv vseh, predvsem pa zaradi velikega
zadovoljstva otrok bo ta turnir gotovo postal
tradicionalno srečanje v mesecu decembru. Na
takih dogodkih je namreč najlažje predstaviti
celotno delovanje košarkarske šole, ki predstavlja srce košarkarskega kluba Gorenja vas.
Dobro se zavedamo, da samo s kakovostnim
delom v mlajših kategorijah lahko računamo
na uspešno prihodnost. Hkrati pa smo ob zadovoljstvu, ki so ga pokazali številni udeleženci,
dobili še dodaten zagon in motivacijo, da se
bomo tudi v prihodnje trudili in organizirali
podobne dogodke.
Jaka Trček, KK Gorenja vas

