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• 2. 6. – Na podelitvi pri
znanj najboljšim pri projektu 
‘Mladi raziskovalci Poljanske 
doline’ v OŠ Poljane.

• 3. 6.  – Na Visokem, kjer 
smo si s predstavniki Občine Škofja Loka in 
sosedom  g. Demšarjem ogledali lokacijo za 
novo dostopno cesto do Tavčarjevega dvorca, 
ki bi potekala po južnem robu območja.  

• 4. 6. – Udeležil sem se sestanka častnega 
odbora Teka štirih mostov v Škofji Loki.

• 6. 6. ‒ Na pobudo Alpskojadranskega 
centra, kamor smo se včlanili v mesecu 
aprilu, sem obiskal župana Vrbe ob Vrbskem 
jezeru g. Ferdinanda Vouka, ki je tudi pred
sednik Koroškega občinskega združenja, 
da bi se z njim pogovoril o partnerstvu in 
sodelovanju s koroškimi občinami.

• 6. 6. – Na valeti devetošolcev v OŠ Poljane.
• 13. 6. – Župani na Škofjeloškem smo se 

tokrat zbrali v Škofji Loki. Največ besed smo 
namenili projektom gradnje kanalizacije in 
vodovoda ter kolesarskim povezavam obeh 
dolin in Škofje Loke.

• 13. 6. ‒ Na valeti devetošolcev v OŠ 
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.

• 14. 6. – V Ljubljani na zelo odmevni 
predstavitvi dejavnosti Poljanske doline.

• 15. 6. – Na srečanju harmonikarjev na 
Slemenih.

• 17. 6. – Novinarska konferenca na 
temo ločevanja odpadkov v naši občini S 
sodelovanjem, voljo in znanjem do čiste 
Poljanske doline.

• 20. 6. – Ogled športne dvorane v 
Senožečah, predvsem nas zanima lesena 
konstrukcija, saj je to naša surovina in jo 
imamo tudi dovolj.

• 23. 6. – Pri maši za domovino in na 
prireditvi ob dnevu državnosti v Poljanah.

• 24. 6. – Pri maši za domovino in na 
prireditvi ob dnevu državnosti v Gorenji vasi, 
kjer sem bil tudi osrednji govornik.

Naslednja številka: 26. septembra
Avgusta Podblegaške novice ne bodo izšle. Vaše 
prispevke za septembrsko številko pošljite do 8. 

septembra po elektronski pošti podblegaske.novice@
gmail.com ali na naslov: Uredništvo Podblegaških 

novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista 
naslova lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, 
ki jih organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po 

tem datumu, ne bo mogoče objaviti! 

Na predčasnih parlamentarnih volitvah, 
ki so bile v nedeljo, 13. julija, je svoj glas 
oddalo 873.530 volivcev od 1.713.065 vo
lilnih upravičencev. Največ glasov je po (še) 
neuradnih podatkih prejela Stranka Mira 
Cerarja (SMC), 34,61 %, sledijo ji Sloven
ska demokratska stranka (SDS) z 20,67 %, 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
(DeSUS) z 10,23 %, koalicija Združena levica, 
ki so ji volivci namenili 5,97 % glasov, in 
Socialni demokrati (SD) s 5,96 %. Nova Slo
venija  Krščanski demokrati (NSi) so prejeli 
5,54 % glasov, prag Državnega zbora (DZ) pa 
je prestopilo še Zavezništvo Alenke Bratušek 
s 4,34 % glasov. 

V volilni enoti 1 v 9. volilnem okraju (ki 
zajema občine Železniki, Žiri in Gorenja vas 
 Poljane) se je volitev udeležilo 58,36 odstot
kov volilnih upravičencev, kar predstavlja 
8.816 volivk in volivcev. Ti so največ, 29,79 
%, glasov namenili Žanu Mahniču, kandidatu 
SDS. Slabe štiri odstotke manj, 25,87 % glasov 
je prejel Boris Koprivnikar iz SMC, na tretje 
mesto pa se je z 9,23 % glasov uvrstil Mihael 
Prevc iz SLS. 

Na Škofjeloškem smo na predčasnih par
lamentarnih volitvah (po neuradnih izidih) 
izvolili tri poslance, poleg Žana Mahniča iz 
vrst SDSa v 9. volilnem okraju, v 8. volilnem 
okraju (občina Škofja Loka) še magistra Marka 
Pogačnika (prav tako SDS) in Miha Kordiša iz 
Koalicije združena levica. 

Državna volilna komisija (DVK) je 15. 
julija objavila neuradni volilni izid po preštetju 
glasovnic, ki so prispele po pošti iz Slovenije. 
Ta ni spremenil razmerij med strankami, ki so 
se uvrstile v DZ. Po pošti je glasovalo 1757 
volivcev. 

Čeprav bodo parlamentarne počitnice, ki so 
se začele sredi julija, uradno trajale do začetka 
septembra, pa se bodo poslanci sestali na naj

Volitve v Državni zbor 2014

V članku je upoštevano stanje po podatkih, obdelanih 
do 15. 7. 2014 na strani DVK. Vsi podatki so neuradni. 

Uradni naj bi postali 25. julija.

Glas volivcev 9. volilnega okraja 
volilne enote I bo v tem sklicu 

parlamenta Žan Mahnič.  

manj eni seji, in sicer ustanovni seji novega 
sklica parlamenta, ki bo predvidoma 1. avgusta. 
Po konstituiranju državnega zbora bodo stekli 
postopki za oblikovanje nove vlade. Predsednik 
države mora najpozneje v 30 dneh po ustanovni 
seji DZ in po posvetu s poslanskimi skupinami 
predlagati kandidata za predsednika vlade. Tega 
DZ voli tajno, z večino glasov vseh poslancev 
(46), o mandatarju pa odloča v sedmih dneh 
od vložitve predloga. Poslanci bodo po vsej 
verjetnosti o mandatarju glasovali v začetku 
septembra. Po izvolitvi ima nato predsednik 
vlade 15 dni časa, da DZ predlaga imenovanje 
ministrov. 

Damjana Peternelj

“Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste na predčasnih 
parlamentarnih volitvah svoj glas namenili Slovenski 
demokratski stranki. Z vašo pomočjo sem bil izvoljen 
za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. 
Aktivna terenska kampanja je pripomogla k temu, da 
smo zmagali v 9. volilnem okraju in dosegli najboljši 
rezultat stranke v 1. volilni enoti. Vaše zaupanje bom 

upravičil s tem, da se bom kot poslanec aktivno 
zavzemal za uresničitev našega programa, predvsem 

pa se bom neutrudno zavzemal za podeželje in za 
mlade. Poskrbel bom, da bo glas Poljanske doline 
slišan tudi v Ljubljani. Za kandidaturo za poslanca 
sem se odločil, ker čutim odgovornost do svoje 

države in državljanov, ki si želijo sprememb v politiki. 
Vesel sem, da so volivke in volivci moja prizadevanja 

prepoznali kot vredna zaupanja.« 
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Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se 
boste želeli pri njem oglasiti osebno na občini 
(v začasnih prostorih v Todražu), se prej najavite 
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-831-00 in 
povejte, približno koliko časa boste potrebovali, 
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih 
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne 
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in 
prosi za razumevanje.                              M. B.
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Nekateri so uvodoma izrazili zaskrbljenost 
nad tem, da po lokalnih cestah vozijo preobre
menjena tovorna vozila, naložena z lesom, ki 
so ga lastniki spravili po letošnjem žledolomu. 
Po odvozu naj bi trpele predvsem občinske 
ceste, ki jih bo potrebno popraviti. Spraševali 
so se, ali lahko kaj ukrene Policijska postaja v 
Škofji Loki, saj inšpektorat trenutno ne deluje.
Sašo Eniko, komandir Policijske postaje Škofja 
Loka, je odgovoril, da ne, saj nimajo opreme. 
Republiška enota sicer preverja težo tovornih 
vozil, vendar za to potrebuje primeren prostor. 
Bogo Žun je opozoril, da tovornjaki praviloma 
niso preveč obremenjeni, saj je osna obreme
nitev pri traktorju po njegovem mnenju večja. 
Ugotovili so, da nekateri cestni odseki v občini 
ne zagotavljajo varne vožnje. Treba bi jih bilo 
pregledati in urediti. Opozorili so na promet 
po državni cesti po hotaveljski ravnini, kjer pri 
neprevidnem prehitevanju skozi naselje vozniki 
še krepko pritisnejo na plin. Opozorili so tudi 
na več odprtih gradbišč in izrazili bojazen, 
ali se bo vse izteklo (vsaj, kar se financ tiče) 
po načrtih. In še, da Visoko tudi ob odlično 
izpeljanem poročnem protokolu še vedno ni 
dovolj urejeno. 

Ne za inšpektorat, da za lokalne ceste
Pod točko tri so odločali o rebalansu 

občinskega proračuna, ki so ga morali zara
di nižjih prihodkov nekoliko prilagoditi. 
Ker bo stanje na računu za 600.000 evrov 
manjše od predvidenega v decembru lani 
sprejetega proračuna za 2014 (12.318.842 
evrov), bodo odhodki za isti znesek ustrezno 
zmanjšani. Največje znižanje sredstev bodo 
utrpela področja vodooskrbe, kanalizacije in 
občinskega cestnega omrežja. Zaradi slednjega 
so svetniki predlagali, da se znesek, ki so ga 
cestam odškrtnili, povrne s prerazporeditvijo iz 
postavke 954 ‒ medobčinski inšpektorat. Spom
nimo: Po ukinitvi medobčinskega inšpektorata 
občin  Gorenja vas  Poljane, Škofja Loka in 
Žiri so bili trije uslužbenci  medobčinskega  
inšpektorata  prezaposleni  v  občinsko  up
ravo  občine  Škofja  Loka,  za presežnega 
delavca pa na osnovi sodbe socialnega sodišča 
s konca lanskega leta še vedno tečejo ponovni 
odpovedni  postopki,  in  sicer  od  maja  2014  
dalje  na  drugi  stopnji. Zato  je  potrebno  v 
letošnjem  letu  poravnati  odvetniške  stroške  
in  mesečne  stroške  sorazmernega  dela  plače 
presežnega delavca. Poleg tega so marca letos 
prejeli zahtevek Občine Škofja Loka za plačilo 
sorazmernega  dela denarne kazni iz naslova 
neizvršene sodbe delovnega sodišča v zadevi 
Mikek (op. a. nekdanji medobčinski inšpektor) 
v višini  41.520 evrov.  Plačilo  kazni  je  sodišče  
naložilo  Občini  Škofja  Loka  na  predlog 
Mikeka zaradi domnevne neizvršitve delovno

S 23. redne seje občinskega sveta

Rebalans sprejeli z amandmajem
Na zadnji seji pred poletnimi počitnicami 19. junija so imeli svetniki na mizi 11 
točk dnevnega reda. Med predlogi in pobudami ter vprašanji je bilo tokrat veliko 
slišati o stanju občinskih cest, najdlje pa so se svetniki, pričakovano, zadržali 
pri obravnavi predloga rebalansa proračuna. 

pravnih sodb sodišča. Kot izhaja iz sklepa 
Okrajnega sodišča v Škofji Loki decembra lani, 
višini denarne kazni dolžnik (Občina Škofja 
Loka) ni ugovarjal,  izdani sklep  pa  je  kljub  
vloženi  pritožbi  februarja letos  potrdilo  tudi  
Višje  sodišče  v  Ljubljani,  s  čimer  je sodba 
postala pravnomočna. Svetniki so se odločili, 
da zahtevi Občine Škofja Loka ne ugodijo in 
so predvidena sredstva za plačilo sorazmernega 
dela kazni prerazporedili s postavke 954 na 
511 ‒ cestni program, kar so z amandmajem k 
rebalansu tudi potrdili. Ker svetniki sredstev za 
medobčinski inšpektorat niso odobrili, je župan 
povedal, da bo zadevo morala sedaj urejati 
škofjeloška občina sama. 

STC Stari vrh in varnost v občini 
Seznanili so se tudi z varnostjo na območju 

občine v preteklem letu. Poročilo je predstavil 
komandir PP Škofja Loka Sašo Eniko. Povedal 
je, da je varnost v občini zadovoljiva, kljub temu 
da policisti niso več toliko prisotni na terenu. 
Prav tako o vseh kršitvah javnega reda in miru 
sploh niso več obveščeni, področje drog da ni 
problematično, v prometu pa so zabeležili 6 % 
manj prometnih nesreč kot predlani. Obljubil 
je, da bodo letos več prisotni na terenu, čeprav 
so zdaj največ časa v Škofji Loki, kjer so preo
bremenjeni z interventnimi klici. Nadzirali bodo 
tudi vožnjo pod vplivom alkohola, kršitelje 
bodo kaznovali. »Ne bomo pa inkasanti,« je še 
povedal Eniko.  

Poročilo o delovanju STC Stari vrh,  d.o.o., 
v pretekli sezoni je podal direktor Pavle Logar, 
ki podjetje vodi od 2010. Zahvalil se je za 
podporo občinskega sveta, ki jo uživata tako 
on kot celotno smučišče. Poudaril pa je, da 
situacija ni rožnata: »Odklopili so nam elek
triko. Likvidnostnih sredstev ni, zaposleni so 
brez plač, račun podjetja je blokiran.« Prav v 
teh dneh naj bi se sestal nadzorni svet, ki bo 
razpisal prosto delovno mesto za direktorja, saj 
Logarju konec leta poteče mandat. Poudaril je, 
da je edina rešitev izpolnjevanje obveznosti in 
sodelovanje. Pri tem je mislil predvsem na eno 
od večinskih lastnic, Občino Škofja Loka, ki 
svojih obveznosti do Hypo leasinga za poplačilo 
šestsedežnice še ni poravnala. Več o pretekli 
sezoni si lahko preberete v članku na strani 
8. Strategijo razvoja podjetja bodo uskladili 
s strategijo razvoja za škofjeloško območje, 
izziv so sprejeli na Visoki šoli za gostinstvo in 
turizem na Bledu.  

‘Davka na dež’ ne bo
Zeleno luč so svetniki prižgali predlaganemu 

odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občine, 
ki povzema državno zakonodajo in je bil v javni 

obravnavi od 11. aprila do 12. maja. Ker ni bilo 
podanih pripomb ali sprememb, ga je odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja predla
gal občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. 
Z njim so določeni pogoji in način izvajanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe (v 
okviru režijskega obrata) odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju celotne občine. Nekateri so pred 
sprejetjem sicer izrazili zaskrbljenost, da bodo 
z odlokom uzakonili pričetek obračunavanja 
storitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda, 
t. i. ‘davek na dež’. Kot so pojasnili na občini, 
t. i. državno službo določa državna zakonodaja, 
vendar je v občini ne izvajajo zaradi neizgrajene 
infrastrukture (meteorne kanalizacije in naprav 
za čiščenje), storitev se posledično občanom 
ne zaračunava. Če bi jih želeli, bi morali imeti 
zgrajeno infrastrukturo, cene pa bi morali ob
likovati z elaboratom, ki bi jih moral potrditi 
občinski svet. 

Spremembe pri dodeljevanju 
nepovratnih sredstev za razvoj malega 
gospodarstva 

Potrdili so tudi spremembe pravilnika o 
dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbu
janje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s 
toploto iz obnovljivih virov energije v občini. 
Po novi uredbi do finančnih spodbud niso 
upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in 
akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov. Do pomoči pa so upravičena 
podjetja v težavah, tudi tista, ki dobivajo 
pomoč po posebnem programu za reševanje 
in prestrukturiranje. Pri pospeševanju (samo)
zaposlovanja so določeni absolutni zneski, ki 
so se nekoliko povečali glede na predhodne 
zneske: pomoč osebi za samozaposlitev znaša 
1.200 evrov, pomoč delodajalcu za zaposlitev 
osebe za nedoločen čas 600 evrov, za zaposlitev 
osebe za nedoločen čas, če je to njena prva za
poslitev s polnim delovnim časom, 800 evrov, 
za zaposlitev visokokvalificiranega delavca za 
nedoločen čas pa 1.100 evrov. Maksimalno 
višino sredstev, ki jih lahko pridobi vlagatelj, 
so omejili, občina pa bo podjetjem sofinancirala 
stroške največ dveh sejmov (doma ali v tujini) 
na leto. Podjetje bo lahko prejelo do 50 % 
upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500 
evrov za sejem. 

Vlagatelj, kateremu se sofinancira vgradnjo 
manjših kurilnih naprav na lesno biomaso ter 
toplotnih črpalk za centralno ogrevanje, je do 
subvencije upravičen enkrat na sedem let za 
isti ukrep. 

Za konec pa so svetniki prisluhnili še ob
vezni razlagi odloka o prostorskem načrtu in 
določili vrednost točke za stavbno zemljišče. V 
letih 2011, 2012 in 2013 je znašala 0,0046732 
evra. Za letošnje leto se je nekoliko zvišala, 
upoštevajoč 2,7odstotno inflacijo, na 0,0047994 
evra. 

Damjana Peternelj
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Za nadaljevanje del  
v Lučinah ni denarja

Novembra lani, ko je Direkcija RS za ceste 
(DRSC) končala prenovo glavne ceste med 
Mesetnjakom in stavbo kmetijske zadruge v 
Lučinah, je na odseku, kjer je zaradi širitve ceste 
predvideno rušenje stanovanjske hiše, ostalo 
zožanje. Del na tem odseku niso izvedli, ker se 
z lastnikom takrat še niso dogovorili o pogojih za 
odkup nepremičnine. Kot so sporočili iz DRSC, 
so z lastniki zdaj uskladili pogodbo, lastniki so 
jo tudi podpisali, DRSC pa jo bo, ko bo imel 
za odkup zagotovljena finančna sredstva. »Po 
odstranitvi objekta se bodo dela nadaljevala. 
Kdaj, pa je odvisno od finančnih sredstev, ki 
bodo zagotovljena Direkciji RS za ceste,« so 
sporočili iz DRSC.                                    M. B.

Več gradbišč
Vsi, ki ste bodisi doma v KS Poljane bodisi 

se morda le peljete mimo, ste gotovo opazili kar 
nekaj gradbišč, kjer potekajo dela. Prvo gradbišče 
se razteza od glavnega križišča v Poljanah proti 
osnovni šoli do vodohrana na Kovnici. Kot nam je 
povedal predsednik KS Poljane Anton Debeljak, 
so na gradbišču najprej na novo položili vodo
vodne cevi po travniku (od glavnega križišča v 
Poljanah vzporedno z glavno cesto proti osnovni 
šoli), prečkali travnik in cesto (šolsko pot) ter 
nato vgradili vodovodne cevi v enem delu ceste, 
ki pelje proti stanovanjski hiši. »Del vodovodnih 
cevi bo potrebno še položiti po brežini do novega 
vodohrana na Kovnici,« je še dodal.

Drugo gradbišče, kjer so se dela ravno v tem 
času delno zaključila, je hotoveljska grapa. Z deli 
so na tem odseku začeli marca. Tudi tu so najprej 
položili vodovodne cevi (od zajetja do ceste, ki 
pelje do Hotovnika), ki so od tu dalje vgrajene 

Krajevna skupnost Poljane

Hkrati z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju 
Sore poteka tudi obnova cest in vgradnja optičnega kabla
Medtem ko so z deli na območju celotne občine (v naseljih Todraž, Gorenja 
vas, Hotavlje in Trebija) začeli s projektom Oskrba s pitno vodo v porečju 
Sore že lani, so v Krajevni skupnosti (KS) Poljane z deli začeli letošnjo pom-
lad. Vodovodni podsistem Poljane je sicer podsistem vodovodnega sistema 
Trebija–Poljane–Škofja Loka. Vrednost projekta za celo občino znaša skoraj 
3,3 milijona evrov (brez DDV).

v glavno javno cesto po hotoveljski grapi. Cesta 
je bila v času del na tem območju tekom dneva 
zaprta. »Zapore za vožnjo po hotoveljski grapi 
trenutno ni več, ko pa se bodo na cesti začela grad
bena oziroma širitvena dela, bo zagotovo prišlo do 
občasnih zapor. Takrat bomo krajane in uporab
nike ceste o tem pravočasno obvestili,« je povedal 
Debeljak. Vgradnja vodovoda po tem delu KS je 
tako končana. Do konca julija bosta izdelani še 
protiprašna zaščita ter glavnina asfaltne prevleke 
na dokončno saniranih cestnih odsekih. 

Obnovili in razširili bodo tudi cesto 
po hotoveljski grapi 

Občina in KS Poljane sta na zboru krajanov 
uporabnikom te ceste predstavila projekt sočasne 
ureditve ceste. Ta obsega več sto tisoč evrov 
obsežno investicijo, ki jo bo mogoče postopoma 
izpeljati v prihodnjih letih. Na občini so pojasnili, 
da bodo najbolj nujna ureditvena dela v vrednosti 

Vgradili bodo tudi optični kabel 
Hkrati z vgrajevanjem vodovodnih cevi je potekalo 

tudi nameščanje cevi za optični kabel. Cevi za optiko 
so bile do sedaj vgrajene le po hotoveljski grapi. 
Tudi krajani ob cesti Polycom–Palir so za optiko 

zainteresirani. Večina krajanov (uporabnikov) te ceste 
je soglasje o priključku na optični kabel že podpisala, 
zato bo vgrajevanje cevi za optični kabel na tej lokaciji 

potekalo vzporedno z namestitvijo cevi za javno 
razsvetljavo.

Pri projektu prometne ureditve do OŠ Poljane je izbran 
izvajalec del, to bo podjetje NGD, d. o. o., s katerim je 
bila 11. julija letos podpisana gradbena pogodba v višini 
dobrih 514.000 evrov (brez DDV). Gre za obsežen sklop 
komunalnih ureditev, katerih rezultat bo povsem prenovljen 
cestni odsek te osrednje šolske poti od Vidma do OŠ 
Poljane. Zajema tako odmik in novogradnjo obstoječe ceste, 
ki sedaj poteka tik ob obstoječih stanovanjskih hišah, kot 
tudi izgradnjo novega pločnika, javne razsvetljave, meteorne 
kanalizacije ter gradnjo večjega števila dodatni javnih 
parkirišč in prireditvene ploščadi pred Štefanovo hišo. »Ker 

Občina in KS Poljane se vsem krajanom in drugim uporabnikom cest zahvaljujeta za potrpežljivost 
ob poteku del. 
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90.000 evrov, ki se nanašajo na razširitve najbolj 
kritičnih cestnih ožin in utrjevanje brežin ter 
urejanje odvajanja meteorne in zaledne vode, 
izvedena še pred koncem poletja.

»Na zadnjem ogledu s predsedniki vaških od
borov (Hotovlje, Vinharij, Kremenka ter Bukovega 
Vrha) in predstavniki občine smo se dogovorili, da 
z razširitvijo pričnemo od zgoraj navzdol. Urejala 
se bo razširitev ceste (štiri metre), in sicer v brežino 
in ne proti potoku.« Omeniti je treba še 120 metrov 
dolg pločnik v videmskem kotu, ki ga je Direkcija 
Republike Slovenije za ceste zgradila na pobudo 
krajanov, krajevne skupnosti in občine, KS pa 
zagotovila sredstva za postavitev mostu za pešce. 
Mostiček še ni dokončan, njegovo dokončno ure
ditev pa bo tudi financirala KS. 

Polaganje vodovodnih cevi je dokončano 
tudi na območju stare ceste Polycom–Palir. Iz
vedeni so priklopi objektov na novo vodovodno 
omrežje. Kot je povedal Debeljak, ostaja odprto 
še vprašanje namestitve javne razsvetljave in 
ležečih ovir, o čemer se morajo krajani še dogo
voriti. Ko bodo predlogi krajanov usklajeni, bo 
občina naredila popis in pripravila projekt. Z deli 
bodo na tem delu ceste zaključili prihodnje leto, 
protiprašna zaščita pa je že izvedena.

Vodovni sistem je v KS Poljane treba dokončati 
še na naslednjih območjih: od Granima do Merca
torja ‒ čez Ločilnico do obstoječega VH Poljane 
ter dvižni vod po brežini do novega vodohrana 
na Kovnici, čigar gradnja intenzivno poteka in 
bo zaključena še pred koncem poletja.

Kristina Z. Božič

Prometna ureditev do Osnovne šole Poljane  
in ureditev ceste od Hotovlje do mostu čez Soro

gre za dokaj obsežna dela, je zaključek gradnje predviden 
v začetku prihodnjega leta,« so pojasnili na občini. 
Odprto pa ostaja še vprašanje ureditve ceste od naselja 
Hotovlja do mostu čez Soro. Tu se po besedah predsednika 
KS pripravljajo pogodbe za odkup zemljišč. Dela se 
bodo predvidoma nadaljevala prihodnje leto, ko bodo v 
občinskem proračunu zagotovljena finančna sredstva. 
Tudi na tem območju je predvideno polaganje optičnega 
kabla, in sicer najverjetneje od mostu čez Soro in naprej ob 
potočku proti naselju Predmost, Hotovlja in naprej do cevi 
v hotoveljski grapi, ki so bile letos že vgrajene.
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Direktorica uprave Občine Gorenja vas  Poljane 
Elizabeta Rakovec je pojasnila, da sanacija zdravst
venega doma poteka po pričakovanjih: »Izvajalci so 
izvedli večji del fasade s toplotno izolacijo, za kar je 
občina pridobila nepovratna sredstva, prav tako je 
vgrajeno dvigalo preko vseh treh nadstropij objekta 
ter zaključena glavnina gradbenih del novega vhoda 
v zdravstveni dom z ureditvijo vhodne avle. Novi 
vhod se bo navezoval neposredno na novo vgra
jeno dvigalo ter na obstoječe stopnišče.« Dodala 
je, da bodo po zaključku preostalih ureditvenih 
del in vgradnji toplotnih črpalk, s ciljem prehoda 
na obnovljiv vir ogrevanja, v jesenskih mesecih 
uredili in razširili še obstoječe parkirišče pred 
zdravstvenim domom.

Prav rušitev dovozne klančine pa je eden izmed 
pomislekov, ki ga imajo nekateri zdravniki, ki delu
jejo v zdravstvenem domu Gorenja vas. Zdravnica 
družinske medicine Anda Perdan je opozorila, da 
bi rušitev dovoza neposredno v prvo nadstropje 
pomenila velik korak nazaj. »To bi pomenilo, da 
ležeči pacienti ne morejo do ambulant v prvem 
nadstropju, saj dvigalo ni dovolj veliko, da bi 
vanj lahko zapeljali bolnika na postelji,« je dejala 
Perdanova. Poleg tega je omenila tudi številna 
protipožarna vrata na ročno odpiranje, ki so jih 
namestili na hodnike in ki po njenih besedah pred
stavljajo precejšnjo oviro pacientom, ki prihajajo v 
zdravstveni dom, še posebej starejšim in ljudem z 
oteženim gibanjem. Dodala je še, da je zaradi vrat 
na hodnikih manj svetlobe, zato morajo cel dan 
goreti luči, prav tako so težave s prezračevanjem. 

Lekarniška dejavnost  
je naredila korak nazaj 

Da bo preureditev vhoda močno vplivala 
tudi na lekarno, meni direktorica Gorenjskih 
lekarn Romana Rakovec. Po odstranitvi klančine 
bo lekarna dostopna samo še prek glavnega 
vhoda in stopnišča ali dvigala, ki ju pregrajujejo 
številna protipožarna vrata. Poleg enostavnega 

Obnova zdravstvenega doma

Opozorili na problem številnih protipožarnih 
vrat in pomen dovozne klančine
Zdravstveni dom v Gorenji vasi počasi dobiva končno zunanjo podobo, med večjimi 
posegi sta predvidena le še rušitev stopnišča in dovozne klančine pred objektom, 
s čimer pa se nekateri zdravniki in vodstvo Gorenjskih lekarn ne strinjajo. 

dostopa do lekarne s ceste  je po njenih besedah 
velika prednost tudi ta, da se zdravim ljudem, 
ki prihajajo v lekarno, ni treba pomikati skozi 
prostore, kjer se nahajajo bolni. »Zato so zelo 
redki primeri, da bi se lekarna nahajala v nad
stropju. Lekarniška dejavnost je s tem na tej 
lokaciji naredila velik korak nazaj. Zelo jasno 
povem, da se s takšno rešitvijo nismo strinjali. 
To smo na sestanku povedali tudi županu, a žal 
naša prizadevanja niso obrodila sadov,« je dejala 
Romana Rakovec in dodala, da se tudi ekipi v 
lekarni občani pritožujejo nad spremembami. 
»Škoda je, da bo v senci te slabe volje ostal skrit 
pozitivni del celotnega posega na tej stavbi – 
stavba je energetsko sanirana in rezultati tega 
se že občutijo,« je še dodala. Tako Perdanova 
kot Rakovčeva sta dejali, da spremembam ne 
nasprotujeta, da pa sta pričakovali več posluha 
pristojnih za potrebe zdravnikov in lekarne, ki v 
zdravstvenem domu ostajajo v starih prostorih. 

Župan očitke zavrača na podlagi 
strokovnih mnenj

Župan Milan Čadež na te očitke odgovarja, 
da je bilo treba pred adaptacijo zdravstvenega 
doma zaradi vgradnje novega dvigala in urejanja 
novega vhoda pridobiti gradbeno dovoljenje, v 
dokumentacijo pa je bilo treba vložiti tudi elaborat 
požarne varnosti, ki po trenutno veljavnih pred
pisih zahteva ločevanje objekta na več požarnih 
sektorjev, kar je zahtevalo vgradnjo dodatnih 
požarnih vrat. »Sistem protipožarne zaščite ob
jekta je še v izdelavi, saj se dograjuje še požarna 
centrala, v izvajanju pa so tudi elektroinštalacijska 
dela za zagotovitev centralnega javljanja požara 
po sistemu z magneti, kar bo zagotavljalo, da bodo 
vgrajena protipožarna vrata ostala ves čas odprta, 
zaprla pa se bodo le v primeru požara. Tako bomo 
zadostili tako veljavnim, dokaj strogim predpi
som o požarni varnosti v javnih objektih kot tudi 
kvaliteti gibanja pacientov v zdravstvenem domu. 

Navedena dela bodo zaključena v prihodnjem 
mesecu, zato sedanje stanje predstavlja le pre
hodno obdobje v času gradnje, ki se bo zaključilo 
še pred tehničnim pregledom objekta, ko bosta 
predana namenu novo vgrajeno dvigalo in novi 
vhod,« je odgovoril župan. Nadaljeval je, da grad
nja dvigala in novega vhoda poteka po izvedenem 
PGD in PZI projektu, torej po načrtih, kot so jih 
pripravili strokovnjaki projektanti s področja 
projektiranja objektov za področje zdravstva, zato 
občina v navedene strokovne rešitve ne želi pose
gati. »Drži pa, da je prvotno predvideno dvigalo 
zaradi prostorskih zahtev umeščanja dvigala skozi 
vsa tri nadstropja zagotavljalo le prostor za inva
lidski voziček s spremljevalcem. Vendar je občina 
prav na osnovi stališč zdravnikov zdravstvenega 
doma Gorenja vas pristopila k ponovnemu prever
janju velikosti dvigala in skupaj s projektanti smo 
razvili rešitev za povečanje prvotno predvidenega 
dvigala do velikosti, ki zagotavlja prevoz tudi za 
ležeče paciente v dimenzijah, kot smo jih uskladili 
s predstavniki zdravstvenega doma,« je pojasnil. 
Dodal je še, da bo kljub rušitvi dovozne klančine 
v celoti zagotovljen prevoz za ležečega pacienta 
v vsa nadstropja zdravstvenega doma, bistveno 
pa bo izboljšana tudi dostopnost vsem ostalim 
pacientom. Prehod namreč ne bo več vezan na 
zunanje stopnice, ampak bodo zaradi vgradnje 
dvigala neposredno ob novi vhod lahko celo vsi 
pacienti prišli do vseh ambulant in lekarne povsem 
brez kakršne koli uporabe stopnišč.

Župan je zaključil, da bosta novi vhod in dvi
galo predana namenu šele, ko bodo na tehničnem 
pregledu podali soglasje o ustreznosti vsi izve
denci posameznih strok, kar je tudi osnova za 
pridobitev uporabnega dovoljenja za navedene 
ureditve.

Tina Dolenc

Na mestu sedanje klančine nameravajo urediti parkirna mesta.

Do ambulant je treba skozi številna protipožarna 
vrata.
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Na Občini Gorenja vas  Poljane so pojasnili, 
da so od temeljev do ostrešja že izvedli večji del 
statične sanacije objekta, kjer so dela v zadnji 
fazi, vzporedno pa poteka tudi poravnava doslej 
nesimetrične osi strešne konstrukcije. »Ker gre 
za obnovo starejšega objekta, je bilo potrebno 
pri rekonstrukciji sproti upoštevati dodatno 
izkazane konstrukcijske pomanjkljivosti, ki so 
vidne na konstrukciji objekta in se nanašajo 
zlasti na povezovanje zidov z zidnimi vezmi, 
utrditev in sidranje stropov ter vogalov in sečišč 
zidov ter utrditev zidov, vključno s tistim po 
obodu strehe. Dodatno je bilo potrebno utrditi 
tudi temelje, saj niso ustrezali sedanjim standar
dom gradnje,« je pojasnila direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec in dodala, da skupna 
vrednost dodatnih del po pričakovanjih ne bo 
presegla 15 odstotkov vrednosti investicije. 

Med samo sanacijo ostrešja pa so lahko 
občani opazili tudi gradnjo terase na podstrešju 
Sokolskega doma. Rakovčeva je pojasnila, da 
so med obnovo doma ugotovili, da je v man
sardnih prostorih mogoče zagotoviti kakovostne 
prostore za delovanje gorenjevaške knjižnice, ki 
sicer že vrsto let deluje v utesnjenih prostorih v 
blokih na Blatih. Kot je povedala, je k odločitvi 
za ureditev prostorov v Sokolskem domu še 
zlasti botrovalo upoštevanje dejstva, da dose
danji predlogi ureditve knjižnice z najemom 
v prostorih Kmetijske zadruge rokovno niso 
sledili potrebam in pričakovanjem lokalne skup

Sokolski dom

Pokazale so se dodatne  
konstrukcijske pomanjkljivosti
Obnova Sokolskega doma, razen dvorane, ki je bila že obnovljena, poteka 
po načrtih. Kljub temu pa zaradi zahtevnosti pričakujejo nekaj zamika pri 
dokončanju del.

nosti. »Novi prostori knjižnice bodo imeli na 
voljo tudi zunanjo teraso, ki bo urejena na doslej 
uravnanem delu strehe. Za ureditev knjižnice 
potrebujemo dodatno gradbeno dovoljenje, 
za katerega je dokumentacija v pripravi, zato 
del za ureditev knjižnice v tekočem letu ne 
bomo izvajali, saj je po pridobitvi ustreznega 
gradbenega dovoljenja za spremembo namemb
nosti treba pridobiti še projekt za izvedbo del in 
izvesti javno naročilo,« je dodala Rakovčeva. 
Zaradi zahtevnosti celotnih obnovitvenih del 
pričakujejo nekaj zamika pri dokončanju ob
nove, upravičen rok pa bodo določili na osnovi 
temeljite analize terminskega načrta del, ki jih 
je še treba izvesti. 

Knjižnica bo dobila nove prostore
V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka so 

bili po besedah direktorja Matjaža Eržena zelo 
veseli informacije, da se končno tudi v Gorenji 
vasi rešuje problem premajhnih in neustreznih 
prostorov enote splošne knjižnice, ki že od leta 
1984 domuje v neustreznih kletnih prostorih 
na 70 kvadratnih metrih. »Sedanji prostor ne 
omogoča več niti izvajanja osnovne dejavnosti 
– izposoje, kaj šele ostalih bibliopedagoških 
nalog, h katerim knjižnico zavezuje zakon. 
Konec leta 2013 je bilo v zbirki 19.000 enot 
gradiva, po normativih pa bi jih moralo biti 
skoraj 21.000. Tudi če bi ta hip gradivo lahko 
dobili oziroma kupili, ga v dani prostor ne bi 

Rast izposoje in obiska v gorenjevaški knjižnici
  izposoja enot gradiva  obisk za izposojo –
 leto evidenca COBISS COBISS
Gorenja vas 2010 53.717 11.221
 2011 65.662 15.599
 2012 72.506 17.545
 2013 77.887 17.399

Na podstrešju Sokolskega doma bodo uredili knjižnico.
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mogli postaviti, saj ni več prostora za dodatne 
police,« je sedanje razmere opisal Eržen. Tudi 
načrtovani novi prostori sicer ne bodo povsem 
ustrezali standardom, vendar bodo po njegovih 
besedah omogočili ustrezno postavitev polic 
(nižje police za otroke), ustrezno razporeditev 
gradiva za odrasle, več mest za branje časopisa 
in listanje knjig. »Možno bo izvajati tudi razne 
prireditve za otroke in odrasle, ki jih sedaj 
ni. Težave s predstavitvijo knjižnice otrokom 
knjižničarke rešujejo predvsem s svojimi obiski 
vrtcev, saj za obiske otrok v knjižnici zmanjka 
prostora,« je pojasnil Eržen. 

Kljub omenjenim težavam je enota knjižnice 
Gorenja vas lani pripravila 103 dogodke, pred
vsem obiske otrok v vrtcih, ure pravljic ter razne 
delavnice. Ob tem z veseljem ugotavljajo, da se 
število obiskov in izposoje v Gorenji vasi še vedno 
povečuje. Matjaž Eržen je tudi poudaril, da želijo ob 
preselitvi urediti ustrezno tehnologijo, s pomočjo 
katere bi bila knjižnica odprta dalj časa. Upajo,  da 
jim bo to kljub zmanjševanju sredstev uspelo. 

Tina Dolenc

Prehod na delu ceste skozi 
Gorenjo vas na lastno 
odgovornost

Na cesti skozi Gorenjo vas ob stanovanjski 
hiši Poljanska cesta 71 (Platiševa hiša) od ne-
davnega visi opozorilna tabla, na kateri piše, 
da je zaradi nevarnosti padanja ometa prehod 
na lastno odgovornost. Na Direkciji RS za ceste 
(DRSC) so pojasnili, da so vozila pogosto 
poškodovala hišo, ki stoji neposredno ob 
regionalni cesti, zato je DRSC že pred časom 
namestil betonsko ograjo, da bi preprečili 
vožnjo tik ob hiši in s tem razmejil vozišče od 
zasebnega zemljišča. »Zemljišče tik ob objektu 
je v zasebni lasti in glede na to, da na nave-
denem zemljišču pločnik ni urejen in s tem ni 
vzpostavljen status javnega dobrega, lastnik 
ni dolžan dopuščati prehoda po njegovem 
zemljišču. Obligacijski zakonik v 160. členu 
določa, da je za škodo, ki nastane s tem, da 
se poruši ali odpade del zgradbe, odgovoren 
imetnik zgradbe, razen če dokaže, da dogodek 
ni posledica pomanjkljive kakovosti zgradbe in 
da je storil vse, da bi odvrnil nevarnost. Glede 
na navedeno menimo, da je lastnik, ki očitno 
dopušča hojo pešcev po njegovem zemljišču, 
ravnal pravilno, da je pešce vsaj z napisom 
opozoril na nevarnost, če ni odpravil vzroka 
zanjo,« so pojasnili v DRSC. Dodali so še, da 
bo z izgradnjo obvoznice odpravljeno ozko 
grlo skozi vas, lokalna skupnost pa bo imela 
možnost, da ta del naselja uredi prebivalcem 
prijazno. Ko bo obvoznica obratovala, bo 
namreč odsek ceste skozi naselje izločen iz 
omrežja državnih cest, saj ga bo nadomestila 
obvoznica.                                                 T. D.
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Na mladih svet stoji 

Slovenci moramo biti zavedni 
Zaradi slabega vremena so prireditev v 

Javorjah s prostega prestavili v cerkev sv. 
Tilna, kjer so po maši za domovino pripravili 
pester kulturni program. Zasnovala ga je Mi-
hela Kokelj. Po uvodnem nagovoru predsed-
nika Krajevne skupnosti Javorje Cirila Aliča je 
zbrane nagovorila še poslanka v Državnem 
zboru Irena Tavčar. Poudarila je slovenskost ter 
da moramo biti Slovenci zavedni in držati med 
seboj. Glasbeno so večer popestrili Javorski 
pevci, ki so presenetili z izborom skladb Do-
berdob in Ljubim te, Slovenija zelena – posvetili 
so ju namreč 100-letnici začetka prve sv. vojne. 
Na kitaro je zaigrala Lea Potočnik, Jurka Kokelj, 
Monika Čadež in Manca Jelovčan pa so kulturni 
program dopolnile z recitacijami domoljubnih 
pesmi.                                                       P. N. 

Prireditev je popestril kulturni program z 
glasbo in deklamacijami, praznovanje pa sklenil 
kres, ki je zagorel na travniku pred dvorano. 
Zbrane je najprej nagovoril župan občine 
Milan Čadež, ki je ob prazniku vsem zaželel 
lepo praznovanje ter veliko državljanske odgo
vornosti. Slavnostni govornik Lojze Peterle 
je v svojem govoru povedal, da smo pred 23 
leti Sloveniji omogočili pot navzgor in ugled 
navzven. Poudaril je, da smo takrat »dokazali, 
da lahko Slovenci stopijo skupaj, se odločijo 
za skupne projekte in jih tudi uresničijo,« ter 
dodal, da smo imeli program, pogum in voljo, 
odločeni in odločni smo bili za spremembe. 
Danes tiste volje za spremembe ne vidi več. Čim 
dlje traja kriza, tem bolj je jasno, da so vzroki 
zanjo domači. Jasno je tudi, da si bomo morali 
iz zagate pomagati predvsem sami. »Ne bomo 
si pustili vzeti prihodnosti,« je sklenil svoj 
govor Peterle in dodal, da ne moremo postaviti 

Srečanje pod lipama
Na večer pred državnim praznikom je tudi letos potekala slovesnost v Novi Oselici. Po sveti maši 

za domovino, ki jo je daroval župnik Jožef  Poje, so se občani zbrali na prireditvenem prostoru ob 
kozolcu toplarju. Program so ob pomoči moderatorke Štefke Eržen stkale domače skupine, ki delujejo 
na področju kulture, tako tisti najmlajši kot tisti, ki se ponašajo z že častitljivo starostjo in izkušnjami. V 
nekaj manj zavetja lip kot po navadi, saj je februarski žled precej razredčil veje, so odmevale različne 
pesmi cerkvenega mešanega pevskega zbora, Grabljic, Manuala in Korenin. Kulturno umetniško 
društvo je dodalo recitacije, šolska dramska 
skupina pod mentorstvom učiteljice Jelke 
Čadež pa igrano predstavo Žogica Rokica. 
Pod lipama se srečujemo od prvega leta 
samostojnosti, vedno znova v upanju, da 
bo naslednje leto za Slovenijo in Slovence 
boljše od preteklega. Slavnostni govornik 
na prireditvi je bil Tomaž Pintar, podžupan 
Občine Gorenja vas - Poljane, ki mu je pri-
padla tudi čast, da je po kulturnem programu 
prižgal baklo. Praznovanje se je nadaljevalo 
ob živi glasbi dueta Pino in Tom. 

Milka Burnik

Prireditve ob dnevu državnosti

»Ne bomo si pustili vzeti prihodnosti«
Na praznovanju 23. rojstnega dne samostojne Slovenije so v dvorani Kulturnega 
doma v Poljanah podelili priznanja Krajevne skupnosti (KS) Poljane. Navzoče 
je nagovoril evropski poslanec Lojze Peterle.

novih temeljev in nove 
slovenske zgradbe, če 
ne bomo postavili v sre
dino človeka. To pomeni 
spoštovati dostojanstvo 
vsakega, biti enak pred 
zakonom, pa tudi soli
darnost in prednost os
ebe pred profitom. 

Priznanja so prejeli 
trije nagrajenci

V nadaljevanju je 
predsednik KS Poljane 
Anton Debeljak podelil 
priznanja letošnjim nag
rajencem. Prvo je prejel 
poveljnik PGD Poljane 
Matjaž Rudolf za zelo 

uspešno delo v PGD Poljane in za prispevek 
k razvoju osrednje gasilske enote v občini 
Gorenja vas  Poljane, obenem pa tudi za 
uspešno delovanje na področju prepoznavnosti 
in promocije kraja. Priznanje za gospodarske in 
podjetniške dosežke je prejelo podjetje Polycom 
Škofja Loka, d. o. o., ki z jasno vizijo skrbi za 
prepoznavnost kraja ter gradi na potencialu 
domačega kadra, kot so zapisali v obrazložitvi. 
V imenu podjetja je prizanje prevzel Igor 
Stanonik. Za neutruden zgled prostovoljca so 
priznanje podelili tudi Lojzetu Benedičiču, 
članu PGD Poljane in Lovske družine Poljane. 
S svojimi talenti prispeva k odličnemu vzdušju 
na različnih pogostitvah in prireditvah v kraju. 
Postal je poznan kot človek, ki nikoli ne zavrne 
pomoči in je največkrat pripravljen pomagati 
prostovoljno. Ob koncu dogodka so podelili še 
nagrade sodelujočim na 9. društveni razstavi 
članov Kulturnega društva Poljane. Prejeli so 

Pevski zbor Društva upokojencev Korenine
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Otroci so uprizorili sedanjo družino: vsem se 
mudi, nimamo časa, moški mora pomagati v 
gospodinjstvu ...
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Praznovanje dneva državnosti se je v Gorenji 
vasi zaradi slabega vremena odvijalo v prostorih 
osnovne šole. V programu smo se na humoren 
način dotaknili nekaterih pogledov na stanje 
v državi ter prikazali različna razmišljanja ljudi 
skozi različna starostna obdobja. Igralske vložke 
so odigrali učenci osnovne šole, gostili smo 
odlične glasbenike, pevce in plesalce: zaigrala 
so dekleta Klavirskega tria Libertas, zaplesala 
sta plesalca plesne skupine Step, otroška 
folklorna skupina OŠ Ivana Tavčarja, zapeli pa 
so fantje iz pevske skupine Pozdrav. Spoznali 
smo, da je bistvo vsega, da nam je skupaj lepo. 
Sploh, če se imamo radi in če smo kdaj po srcu 
še vedno otroci ..., ne glede na starost, ne glede 
na položaj. Če bi razmišljali, kot razmišljajo 
otroci, bi bilo več preprostosti, iskrenosti in 
igrivosti. Zatorej bodimo vsaj kdaj taki in dajmo 
jim vedeti, da na njih stoji prihodnost ter da se v 
prvi vrsti morajo zavedati svoje narodnosti in biti 
ponosni, da so to, kar so – Slovenci. 

Lucija Kavčič 

Letošnji nagrajenci KS Poljane (od leve proti desni: Lojze Benedičič, 
Igor Stanonik in Matjaž Rudolf)

jih: Domen Dolenc – Mbk (1. nagrada), Izidor 
Jesenko – Kam ? (2. nagrada), Andrej Tarfila 
– Ognjena igra (3. nagrada). Diplome pa so 
prejeli: Nika Jesenko – Sićevo 1, Janez Beguš 
– Sledi in Peter Pokorn – Komarno spomin 
opomin. 

Kristina Z. Božič
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Relativno dober izkupiček od prodaje 
smučarskih vozovnic glede na število obisk
ovalcev je pokazatelj, da je podjetje na pravi 
poti. Podatki sicer kažejo, da je družba STC 
Stari vrh, d. o. o., v letu 2013 beležila dobrih 
659.000 evrov čistih prihodkov od prodaje, kar 
pomeni 26odstotno rast glede na leto 2012. 
Poleg tega se je tudi izguba družbe v tekočem 
letu zmanjšala iz dobrih 183.000 evrov mi
nusa v letu 2012 na slabih 27.000 evrov v letu 
2013. Podatki za sezono 2013/2014 kažejo, da 
smučišče beleži izgubo v višini dobrih 104.000 
evrov. Razlog za to je manjši obisk na smučišču 
zaradi izredno majhnega števila smučarskih 
dni, ki so posledica slabih vremenskih razmer 
preko cele zime. Kot so zapisali v poročilu, 
bodo z uspešno izvedeno predprodajo v jesen
skih mesecih in uspešnim začetkom sezone v 
decembru 2014 nastalo izgubo iz prvega dela 
poslovnega leta 2014 ustrezno nadoknadili. 
Prvi del sezone 2013/2014 je sicer zaznam
ovala relativno uspešna prodaja smučarskih 
vozovnic ter zgoden začetek obratovanja 
smučišča. Smučišče pa žal zaradi nenadne 
otoplitve v času božičnonovoletnih počitnic 
ni obratovalo, zaradi česar je bil obisk izrazito 
majhen. Smučišče tudi zatem ni obratovalo vse 
do konca januarja. 

Novosti za večjo učinkovitost 
poslovanja ter razvoj

Kot še piše v poročilu, je koncesionar 
smučišča z namenom povečati gospodarnost 
poslovanja poleg investicije v novo sedežnico 
leta 2006 vložil tudi v izboljšanje razmer 
v spodnjem, vremenskim razmeram bolj 
izpostavljenem delu smučišča. Povečali so 
število snežnih topov in opreme za umetno 
zasneževanje ter osvetljenost na smučišču za 
nočno smuko. Neobratovanje sedežnice v 
njeni prvi sezoni ter slabše v drugi sta ob 
nezmanjšanih finančnih obveznostih do dajalca 
lizinga ter velikih stroškov amortizacije zelo 
posegli v gospodarnost in učinkovitost poslo
vanja. Vse sezone od omenjenih dalje beležijo 
povečanje obiska ter prihodkov na smučišču. 
Sezona 2013/2014 je bila zaznamovana z 
varčevanjem na vseh področjih poslovanja – 
skupni stroški so bili tako manjši od predhodnih 
za 186.000 evrov. V sezoni 2013/2014 sta začeli 
z delom tudi skupini za trženje nastanitvenih in 
gostinskih kapacitet. Skupini sta začeli izvajati 
različne dejavnosti trženja in promocije. Za na
men večje promocije je bilo pripravljenih več 

Smučišče Stari vrh

Letošnjo sezono zaznamovalo  
majhno število smučarskih dni
Smučišče Stari vrh je letos delilo usodo tudi drugih slovenskih smučišč, saj je 
bilo nadpovrečno prizadeto z vremensko otoplitvijo v prvem delu sezone ter 
slabimi vremenskimi razmerami v februarju. K slabšim rezultatom poslovanja 
je pripomogel še pozen začetek priprav na novo sezono ter nejasnosti o vodenju 
družbe v prvi polovici leta, je še zapisano v Poročilu za poslovno leto 2013 ter 
sezono 2013/2014. Optimizem kljub temu ostaja. 

dogodkov, ki pa so vsi zaradi slabega vremena 
odpadli. V podjetju se sicer poslužujejo tudi 
drugih oblik promocije in trženja, kot so obiski 
sejmov, spletna stran, direktno trženje smučišča, 
oglaševalske kampanje, sklepanje dogovorov 
z različnimi partnerji ipd. Kot je še zapisano v 
zaključku poročila, je ob nadaljevanju zastav
ljenega dela ter predvsem preudarni podpori 
ključnih lastnikov – občin Gorenja vas  Poljane 
in Škofja Loka in ustanoviteljev podjetja, na
daljnji razvoj smučišča samoumeven. 

Možnosti vidijo  
v poletnih dejavnostih in storitvah

S tem se strinja tudi župan Občine Gorenja 
vas  Poljane Milan Čadež, ki je povedal, da je 
STC Stari vrh ob intenzivnem sodelovanju občin 
leta 2012 dosegel pomemben dogovor z banko 
upnico o finančni sanaciji podjetja, vezanega 
na vračilo kredita za nakup šestsedežnice. 
»Dogovor predvideva povračilo večjega dela 
dolga v prvih šestih letih, od katerih letos 
teče drugo leto. Nato je dogovorjen trikrat 
nižji letni znesek do dokončnega poplačila 
preostalih obveznosti,« je pojasnil in dodal, 
da Občina Gorenja vas  Poljane dosledno in 
v rokih izpolnjuje vse finančne obveznosti do 
smučišča, ki so bile dogovorjene, in enako 
pričakuje od ostalih partnerjev. Poudaril je še, 
da bo le tako mogoče doseči zastavljene skupne 
cilje, ki morajo imeti prednost pred parcial
nimi interesi: »Menimo, da je smučišče Stari 

vrh resen projekt, zato je prevzete obveznosti 
potrebno jemati in izpolnjevati odgovorno, saj 
je le tako mogoča realizacija ohranitve in raz
voja smučišča.« To predstavlja enega največjih 
turističnih gene ratorjev v občini in tudi širši 
regiji. Občina Gorenja vas  Poljane vidi zelo 
dobre možnosti za nadaljnji investicijski razvoj 
smučišča z razvijanjem dodatnih dejavnosti in 
storitev tudi v poletnem času. Prav tako podpira 
strategijo razvoja, ki jo STC že pripravlja in bo 
določila možne smeri razvoja, na osnovi česar 
bodo pripravili ustrezne projekte v podporo 
dodatni ponudbi in razvoju smučišča. S tem se 
strinjajo tudi na Občini Škofja Loka, od koder 
so nam odgovorili, da je njihov občinski svet 
maja letos opredelil STC Stari vrh kot družbo, 
ki predstavlja strateško kapitalsko naložbo 
Občine Škofja Loka, preko katere Občina 
uresničuje občinski (javni) interes. Ter še, da 
STC prepoznavajo kot osrednje turistično
rekreacijsko razvojno območje v občini: »Po 
statističnih podatkih enodnevnih gostov v letu 
2013 je Smučišče Stari vrh z 61.800 obiskovalci 
v sezoni 2012/2013 na prvem mestu po obisk
ovalcih, kar predstavlja 5.793 obiskovalcev več 
kot na Loškem gradu.« Nadalje, da je njihov 
občinski svet že lani sprejel o potrditvi spre
menjene in dopolnjene družbene pogodbe in se 
hkrati zavezal, da bo škofjeloška občina enako 
kot naša zagotovila Staremu vrhu 60.000 evrov 
letno v naslednjih šestih letih. Kdaj in koliko, 
niso sporočili. Dodali so, da si prizadevajo, 
»da bi v lastniško strukturo vstopilo čim več 
zainteresiranih lokalnih vlagateljev, ki bodo 
aktivno soupravljali podjetje.«

Kristina Z. Božič

Družba STC Stari vrh sicer redno zaposluje do šest, 
v času sezone pa ima delo celo do 30 ljudi. Pri tem je 

treba poudariti, da imajo prednost domačini. 

Nov razpis za podjetnike, ki delujejo na področju turizma 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis, s katerim bo sofinanciralo 

stroške uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroške, povezane 
s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z omenjenim znakom.

Namen javnega razpisa, na katerega se lahko prijavijo majhne in srednje velike gospodarske 
družbe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo kriterije za majhne in srednje velike 
gospodarske družbe, je:

• spodbuditi podjetnike in gospodarske družbe, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju 
ekološkega managementa in ekoloških standardov, 

• spodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih in obstoječih turističnih nastanitvenih 
objektih oziroma okolju prijazno prenovo v objektih, ki jih obnavljajo, 

• spodbuditi uvedbo znaka za okolje EU v turističnih nastanitvenih objektih, 
• trženje konkurenčne prednosti, ki jo ponudnik turističnih storitev pridobi s tem znakom ter 
• informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega managementa.

Razpis bo odprt do porabe sredstev v letih 2014 in 2015. Drugo odpiranje prispelih vlog bo 3. 
septembra 2014. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko 
ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog. Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 
28.000 evrov.

Dodatne informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Projekt je potekal od septembra 2012 do 
junija 2014. V tem času so bila izvedena številna 
izobraževanja s področja ekološke pridelave 
sadja in zelenjave za kmete in vrtičkarje, or
ganizirani ogledi ekoloških vrtov in kmetij ter 
predavanja za potrošnike, šole in vrtce. Med 
drugim so pripravili tudi katalog, v katerem 
so predstavljene nekatere ekološke kmetije na 
Škofjeloškem. Tudi na območju naše občine se 
nahajajo ekološke kmetije, ki so predstavljene 
v omenjenem katalogu, in sicer Kmetija Jejlar 
na Trebiji, kmetija v Zalešah na Žirovskem 
Vrhu Sv. Antona in Brdarjeva turistična kmetija 
Ljubica v Vinharjah. Katalog predstavlja tudi 
kmetije v preusmeritvi v ekološko kmeto
vanje, mednje trenutno na območju občine 
sodijo kmetija pri Boštjanovcu na Hotavljah, 

LAS loškega pogorja

Ekološke kmetije predstavljene tudi skozi katalog
Lokalna akcijska skupina (LAS) loškega pogorja si prizadeva za razvoj podeželja 
na območju občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Z na-
menom vzpodbujanja in ozaveščenosti večjih samooskrbnih in tržnih prideloval-
cev hrane, kot so vrtičkarji in kmetje, k pridelavi hrane na sonaraven oziroma 
ekološki način, so LAS, občine na Škofjeloškem, Kmetijsko gozdarska zadruga 
Škofja Loka in KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj pristopili k projektu 
»Pridelovanje ekološke hrane na vrtovih in njivah – moj eko vrt«. 

kmetija pr’ Frjanovc iz Stare Oselice in kmetija 
Stanonik iz Javorij. »Namen kataloga je pred
staviti ekološke kmetije in kmetije v preusmer
janju v ekološko kmetovanje širši javnosti na 
Škofjeloškem, predvsem potrošnikom, ki želijo 
uživati zdravo in ekološko pridelano hrano,« 
je pojasnila Samra Šečerović z Razvojne 
agencije Sora Škofja Loka in dodala: »K sode
lovanju smo povabili vse ekološke kmetije na 
Škofjeloškem in tudi tiste, ki so v preusmerjanju 
v ekološko kmetovanje oziroma so se prijavile 
v postopek certificiranja ekološke pridelave 
pri katerem od certifikacijskih organov pri nas. 
Za sodelovanje se je nato odločilo 16 kmetij. 
Sicer je na Škofjeloškem 66 ekoloških kmetij, 
žal pa nimamo podatka, koliko je kmetij v 
preusmerjanju.« 

Prvič v publikaciji predstavljajo 
ekološke kmetije

Katalog je izdan v slovenskem jeziku in je 
po besedah Šečeroviće poseben v tem, da je bilo 
vanj vloženega veliko truda. »Z besedo, še bolj 
pa pridobljenimi fotografijami smo skušali skozi 
katalog prikazati ponudbo posamezne kmetije. 
Prav tako je to prva brošura v tem programskem 
obdobju 2007–2013, ki predstavlja ekološke kmetije 
na Škofjeloškem. Kot mi je poznano, je to tudi prvi 
katalog, ki predstavlja tovrstne kmetije.« In kaj 
pravijo udeleženci v projektu? »Upam in želim si, 
da bo katalog prišel v prave roke in bodo potencialne 
stranke stopile z nami v kontakt,« je pojasnila Mar
tina Obed s kmetije pr’Ferjanc ter dodala, da jim 
RAS pomaga pri promociji, izdaji blagovne znamke 
Babica Jerca in Dedek Jaka ter z različnimi nasveti. 
»Naša kmetija je prvič predstavljena na tak način, 
torej v katalogu. Leta je narejen zelo pregledno in mi 
je všeč,« je še povedala Martina Obed, ki je domačo 
kmetijo prevzela leta 2012. Katalog je na voljo na 
spletni strani RAS in v domačih kotičkih zadruge, 
v TD Škofja Loka in nekaterih drugih društvih, na 
občinah, v šolah in vrtcih na Škofjeloškem.

Lidija Razložnik 

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisi
folia) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu 
Ambrosia spadajo med škodljive rastline, ki 
predstavljajo težave za kmetijstvo in zdravje 
ljudi. Pelinolistna ambrozija kot plevel zaradi 
svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne 
stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo 
z občutnim zmanjšanjem pridelka pa ugotav
ljajo zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično 
zatiranje ni mogoče. Velike težave povzroča pri 
občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih alergij 
oziroma senenih nahodov.

Zakon njeno obvezno zatiranje predpisuje že 
od leta 2010 dalje. Pomembno je opozoriti, da 

Cveti od sredine julija naprej

Ambrozijo je treba obvezno zatirati
Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, na Upravi za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin še posebej opozarjajo imetnike kmetijskih in 
nekmetijskih zemljišč na zatiranje rastline, zlasti na preprečevanje njenega 
cvetenja in nastanka semen. Zatirati so jo dolžni lastniki zemljišč sami.

so v skladu s predpisi imetniki zemljišč dolžni 
sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih 
kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. To velja 
za upravljalce cest, železnic, letališč in parkov 
ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in 
vse druge lastnike, upravljalce ali najemnike 
zemljišč.

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno 
ambrozijo skoraj po vsej državi, zapleveljenost 
pa se povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna 
glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na 
zapuščenih in neobdelanih površinah. Največ je 
najdemo ob cestah, železniških progah, ob bre
govih rek in potokov, na zapuščenih obdeloval

nih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunal
no urejenih javnih in drugih površinah. Od tam 
se širi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje 
njenih škodljivih vplivov je mogoče le z dos
lednim odstranjevanjem in preprečevanjem 
njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, 
s katerimi se izrazito invazivna rastlina širi 
dalje.

Kako jo odstranimo? 
Rastline ambrozije je treba odstraniti s kore

ninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del 
tako, da se rastlina v tej rastni dobi ne obraste 
več. Ambrozijo bodisi izpulimo s koreninami 
vred  bodisi jo v sezoni večkrat pokosimo ali 
pa jo zatiramo s herbicidom. Imetniki rastlin 
so dolžni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne 
semeni. Cvetenje se večinoma začne v sredini 
julija in traja do konca oktobra, maksimum pa 
je v avgustu in začetku septembra. Ker se pri 
nas pelinolistna ambrozija po košnji zelo hitro 
obrašča, morajo kmetovalci opazovati zemljišča 
vso rastno dobo in po potrebi izvajati ukrepe 
zatiranja, da se prepreči nastanek semen.

Najnovejša priporočila za zatiranje ambro
zije na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih 
so dostopna na spletni strani Uprave za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer 
so na voljo tudi ostale informacije v zvezi z 
ambrozijo: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delov
na_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/
ambrozija/. 

Povzeto po sporočilu za javnost 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje  

Ambrozija je ena najbolj alergogenih rastlin, ki se nezadržno in intenzivno širi tudi v Sloveniji. 
V tujini imajo že leta z zakonom zapovedano njeno odstranjevanje in zatiranje.
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Rastlinske čistilne naprave (RČN) ali gra
jena (umetna) močvirja s primarno funkcijo 
čiščenja odpadnih voda so kompleksni sistemi 
vode, substrata, rastlin, živali ter mikroorga
nizmov (bakterij). Pri učinkovitem čiščenju 
onesnaženih voda posnemajo samočistilne 
sposobnosti narave, tako da gre za poceni in 
preproste sisteme. Večinoma delujejo gravit
acijsko, brez strojne in električne opreme, če 
teren to omogoča. 

Dva tipa rastlinskih čistilnih naprav 
V praksi sta se uveljavila dva osnovna tipa 

RČN. Glede na vodni režim obstajajo RČN s 
površinskim (po izgledu podobne naravnim 
močvirjem) in podpovršinskim tokom vode. 
Prve nudijo večje habitatne možnosti za raz
voj živih bitij, imajo večji estetski potencial, 
ampak potrebujejo večjo površino za enako 
učinkovitost čiščenja kot podpovršinski sistemi, 
ki imajo večje čistilne sposobnosti in so spo
sobni delovati pri nižjih temperaturah. Poznamo 
tudi hibridno RČN (kombinirana uporaba 
različnih tipov RČN v okviru enega sistema), ki 
zaradi izkoriščanja prednosti posameznih tipov 
dosega večje čistilne učinke.

Pri RČN s podpovršinskim tokom vode 
poznamo RČN s horizontalnim (praviloma 
so sestavljene iz več zaporednih, s poroznim 
substratom napolnjenih gred, preko katerih 
teče neprekinjen horizontalen tok odpadne 
vode) ali vertikalnim tokom vode (zanje je 
značilen intervalen pretok odpadne vode, ki 
poteka vertikalno od površine proti dnu grede). 
V Sloveniji med zgrajenimi RČN prevladujejo 
predvsem RČN s podzemnim horizontalnim 
tokom vode, projektirane s strani podjetja 
LIMNOS iz Ljubljane. 

V Žirovskem Vrhu smo si ogledali rastlinsko 
čistilno napravo za 6 populacijskih enot (PE), 
ki je bila izgrajena za družino Mlinar oktobra 
2011 (samoizgradnja). Iz usedalnika odpadne 
vode tečejo v gredo površine cca 10 m2, v kateri 
je zasajen trst in druge vlagoljubne rastline, 
nato pa voda teče v okrasni bajerček z ribicami. 
Ocenjen materialni strošek izgradnje je 2.000 
evrov in delo. 

V Košnici pri Celju smo si nato ogledali 
RČN za čiščenje komunalnih odpadnih voda 
iz stanovanjske hiše, v kateri prebivata 2 osebi. 
RČN, zgrajena marca 2011, je kapacitete 5 PE. 
Trenutno stroški dobave RČN italijanskega 
proizvajalca INITRAM kapacitete 5 PE znašajo 
2.600 evrov (brez DDV). V ceni je všteto: načrt 
PZI, dobava in postavitev primarnega usedal
nika, dobava in razgrnitev PVC folije debeline 
1.2 mm (vsi stiki za zagotavljanje vodotesnosti 

so že obdelani – zvarjeni), dobava in montaža 
vseh cevnih povezav od primarnega usedalnika 
do revizijskega jaška, geotekstil (samo dobava), 
seme vlagoljubnih rastlin (samo dobava), do
kumentacija (navodila).

Investitor je dolžan izvesti vsa potrebna dela 
na izkopih, zasipih, prilagajanju zunanji ure
ditvi, vgraditi granulat v čistilno polje (skladno 
z navodili), dobaviti oz. zgraditi revizijski jašek 
(opremo v revizijski jašek vgradi prodajalec), 
položiti geotekstil in posejati vlagoljubne rast
line. Garancija je 10 let na primarni usedalnik 
in 10 let na folijo.

Če tok vode teče vertikalno, čistilna 
naprava potrebuje manj površine

V Pečovniku pri Celju smo si ogledali RČN 
za dvostanovanjsko hišo, v kateri prebivajo 4 
osebe (kapacitete 4 PE), ki je bila izgrajena 
julija 2013. Za razliko od ostalih RČN, ki smo 
si jih na ekskurziji ogledali, tok vode teče ver
tikalno in RČN potrebuje manj površine (cca 
1,5 m2/PE), prodaja pa jih podjetje LIVIPLANT 
iz Celja. 

Čiščenje poteka tako, da onesnažena voda 
najprej priteče v večprekatni usedalnik, v 
katerem se očisti usedljivih delcev. Nato pa 
se preko pulznega jaška dovaja na rastlinsko 
čistilno napravo, v katerem je pesek različnih 
frakcij, v njem pa zasajen navadni trst. Pulzni 
jašek ima funkcijo, da lahko med enim in 
drugim pulzom naprava počiva, v tem času 
pa se sistem obogati s kisikom, kar poveča 
učinkovitost čiščenja. Hkrati prihaja v zgorn
jem sloju RČN do mineralizacije organskih 
snovi in ji tako preprečuje, da bi se zamašila. 
Zaradi sunka tekoče odpadne vode se doseže 
optimalna površinska razporeditev odpadne 
vode čez celo površino RČN. V kolikor se 
zagotovi minimalna višinska razlika en me
ter med iztokom iz hiše in nivojem čistilne 
naprave, lahko sistem intervalnega polnjenja 
deluje brez električne energije oziroma brez 
črpalke. 

Gre za tip RČN, ki se v veliki meri uporablja 
tudi v tujini (npr. Nemčija, Danska, Francija, 

Ekskurzija

Na ogledu rastlinskih čistilnih naprav
V okviru delovanja svetovalne pisarne s področja malih komunalnih čistilnih 
naprav, ki jo na Škofjeloškem izvaja Razvojna agencija Sora in financirajo občine 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri, smo v soboto, 5. julija, organizirali 
ekskurzijo z ogledi rastlinskih čistilnih naprav. Ekskurzije se je udeležilo več 
kot 30 udeležencev iz vseh treh občin, ki so si lahko ogledali rastlinske čistilne 
naprave, ki so jih projektirali oziroma zgradili različni izvajalci.

RČN v Žirovskem Vrhu

RČN v Košnjici pri Celju
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V kolikor greznica ali mala komunalna 
čistilna naprava nima zadostne kapacitete, 
mora uporabnik storitev zagotoviti pogostejše 
praznjenje. V preteklosti smo greznične gošče 
po naročilu uporabnika storitev oddajali na 
čiščenje v centralno čistilno napravo Kranj ali v 
Žiri. Cena je bila pri Komunali Kranj 180 evrov 
na odvoz. V letu 2014 smo v okviru projekta 
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda opremili čistilno napravo Gorenja vas z 
opremo za prevzem grezničnih gošč in mulja 
iz malih komunalnih čistilnih naprav, zaradi 
česar je obstoječa cena storitve za naše občane 
oziroma uporabnike storitev nižja. 

Na območjih brez javne kanalizacije spada 
praznjenje greznic in odvoz mulja iz malih 
komunalnih čistilnih naprav med obvezno gos
podarsko javno službo, ki jo na območju občine 
Gorenja vas  Poljane izvajamo v okviru našega 
režijskega obrata. Ker ta ne razpolaga s special
nimi komunalnimi vozili, je župan Milan Čadež 
10. julija letos podpisal pogodbo s podizvajal
cem Komunala Mežek d.o.o. Podizvajalec je 

Aktualno

Praznjenje pretočnih greznic in prevzem 
blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov ter drugih okolju in 
zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo in 
tako ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna 
zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih 
naprav najmanj enkrat na tri leta, odlaganje v okolje je prepovedano. Cena za 
odvoz je po podpisu pogodbe z novim podizvajalcem nižja, kot je bila doslej.

bil izbran z javnim razpisom kot najugodnejši 
ponudnik. Do oblikovanja cene skladno z 
državno metodologijo se bo zaračunavala le 
storitev odvoza, ki znaša 70 evrov brez DDV za 
reden odvoz in 80 evrov brez DDV za izreden 
odvoz, oba za  količino do 4 m3 gošče ali mulja. 
Storitev bo zaračunala občina na položnici za 
komunalne storitve. 

Nekatera kmetijska gospodarstva so 
lahko oproščena obvezne storitve

Reden odvoz se bo izvajal po terminskem 
planu (na sliki), in sicer na način, da bo izvaja
lec storitve pisno obvestil uporabnika storitve. 
Obvestilo bo poslano tri tedne pred načrtovano 
izvedbo storitve. Na območju gradnje javne 
kanalizacije se bo praznjenje uskladilo z grad
njo hišnih priključkov na javno kanalizacijo. 
Naloga uporabnikov storitve je, da izvajalcu 
omogočijo dostop do greznice oziroma male 
komunalne čistilne naprave in odprejo pokrov. 
Pri mali komunalni čistilni napravi mora biti 

navzoč upravljavec male čistilne naprave, da 
pove, koliko mulja se lahko odpelje. Uporabnik 
storitev lahko, v primeru potrebe, enkrat preloži 
termin izvedbe storitve, in sicer po predhodnem 
dogovoru z izvajalcem odvoza. V kolikor tega 
ne stori, mu lahko izvajalec storitve zaračuna 
stroške prihoda in obveščanja v skupnem 
znesku 25 evrov brez DDV. Izreden odvoz se 
lahko naroči ustno na občini pri Kristini Knific, 
na tel. št. 051/328488 ali 04/5183122 ali pri 
Mirku Mežku na tel št. 041/669400 ali po e
mailu: praznenje.greznic@obcinagvp.si. 

Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z 
živinorejo, so lahko oproščena obvezne storitve, 
če zagotovijo, da bodo v okviru lastnega kmetij
skega gospodarstva zagotavljala uporabo blata 
za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, 
ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 
naprav v kmetijstvu. Pri tem velja, da morajo 
razpolagati z ustrezno jamo za gnojevko in 
število glav velike živine praviloma ne sme 
biti manjše od števila stalno prijavljenih oseb. 
Obrazec je objavljen na spletni strani občine. 
V kolikor se lastniki kmetijskega gospodarstva 
za to odločijo, morajo izpolniti izjavo. Obrazec 
izjave je objavljen na spletni strani občine, 
lahko pa ga tudi naročijo pri Kristini Knific 
na telefonski številki 04/5183122. Izpolnjen 
obrazec se pošlje na občino.

Kristina Knific

Avstrija itd.) in je na podlagi večletnih izkušenj 
in povezovanj z mednarodnimi inštituti in 
univerzami zasnovana za slovenske razmere 
in zahteve. Cena RČN za 4 PE znaša  2.390 
EUR brez DDVja (pulzni jašek, povezovalne 
cevi, rastlinski modul, pesek, rastline, izgradnja, 
zagon, zasadnja rastlin, dokumentacija ter prve 
meritve). Za vsako zainteresirano stranko se 
naredi individualni ogled in na podlagi ogleda 
izdela končna ponudba za zgrajeno čistilno 
napravo brez izkopov. Vsi vgrajeni materiali 
so certificirani. Garancija na delovanje naprave 
je 3 leta ob upoštevanju navodil za obratovanje 
in vzdrževanje. 

Zaključek z ogledom čistilne naprave 
na turistični kmetiji Loger 

Nato smo se odpravili proti Podvrhu v 
Braslovčah na ekološko kmetijo Pšaker, kjer 
smo si ogledali RČN kapacitete 12 PE, ki jo je 
projektiral Peter Pšaker in je sestavljena samo 
iz ene grede. Izgrajena je bila leta 2010. 

Ekskurzijo smo zaključili z ogledom rastlin
ske čistilne naprave na turistični kmetiji Loger 
v Ljubnem pri Savinji, kjer smo si ogledali 
napravo zmogljivosti 32 PE, ki deluje že 8 let 
(zgrajena je bila leta 2006). RČN zajema 2 gredi 
(filtrirno in čistilno), v njej so zasajene rastline 
navadnega trstičevja.

Projektno dokumentacijo (PZI oz. projekt za 
izvedbo) za to čistilno napravo je izdelalo pod
jetje LIMNOS iz Ljubljane, ki 
je vodilno podjetje na področju 
rastlinskih čistilnih naprav v 
Sloveniji, ki jih trži pod blagov
no znamko LIMNOWET®. 

Trenutno pri podjetju LIM
NOS cena PZI, ki zajema 
projektno dokumentacijo, prve 
meritve in zasaditev rastlin za 
RČN kapacitete 4 PE, znaša 
okrog 900 evrov, delna izgrad
nja RČN do 4 PE 2.500 evrov 
(izkopi za grede in dobava 
substrata je strošek stranke) ter 

Če se zanimate za izgradnjo RČN, je pred nakupom 
priporočljivo, da preverite, kaj točno zajema cena, 

ki vam jo bo ponudil prodajalec ter katera dela 
boste morali izvesti sami. V primeru, da boste 

RČN izgradili v skladu s projektno dokumentacijo 
sami, je priporočljiv nadzor usposobljenega 

izvajalca. Preverite tudi, kakšne garancije vam 
ponuja prodajalec (npr. kakšna je garancija na 
usedalnik, v kolikor vam ga dobavi prodajalec 

RČN, cevi, folijo ali modul) ter ali prodajalec morda 
ponuja tudi garancijo za delovanje RČN, ki je 

daljša od predpisane obvezne enoletne garancije 
za brezhibno delovanje (določena s Pravilnikom 

o blagu, za katero se izda garancija na brezhibno 
delovanje, Uradni list RS, št. 14/2012) ter ali cena 

vključuje tudi strošek prvih meritev. 

izgradnja RČN do 4 PE na ključ dobrih 3.000 
evrov. Garancija na delovanje RČN znaša 5 let 
(če je RČN narejena pod nadzorom podjetja), 
na folijo pa 30 let. 

Pri RČN za razliko od tipskih čistilnih 
naprav (do 50 PE) velja, da mora lastnik 
poskrbeti za izdelavo prvih meritev s strani 
pooblaščenih izvajalcev prvih meritev in obra
tovalnega monitoringa (več informacij na strani 
Agencije RS za okolje: http://okolje.arso.gov.
si/onesnazevanje_voda/vsebine/pooblasceni
izvajalci), s katerimi se preveri ustreznost 
čiščenja v čistilni napravi. 

Prve meritve vseh rastlinskih čistilnih naprav, 
ki smo si jih ogledali, so bile ustrezne. 

Samra Šečerović, Razvojna agencija Sora

RČN v Pečovniku pri Celju
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V okviru praznovanja so junija izvedli nočno 
gasilsko vajo in balinarski turnir, julijska do
godka pa sta bila slavnostna akademija, naslednji 
dan pa še gasilska parada in veselica. Solidarnost, 
dobro delo za sočloveka in medsebojna pomoč 
so njihove plemenite odlike, ki ostajajo.

Prve slovesnosti, nekateri tudi druge, so se 
udeležili visoki predstavniki gasilstva, pod
predsednik gasilske zveze Slovenije (GZS) in 
predsednik Gasilske zveze (GZ) Gorenjske Jože 
Derlink, predsednik GZ Škofja Loka Andrej 
Ambrožič, poveljnik GZ Škofja Loka Janez 
Gasser in poveljnik Občinske gasilske zveze 
Roman Kokalj. 

Mitja Pavšič, predsednik PGD Sovodenj, 
se je zahvalil vsem članicam in članom, ki 

PGD Sovodenj

60 let obeležili s slavnostno akademijo in gasilsko parado
Skozi vseh šest desetletij obstoja in delovanja so gasilci Prostovoljnega gasil-
skega društva Sovodenj (PGD) s požrtvovalnim delom, pripadnostjo društvu, z 
mnogo odrekanja, pogumom in nešteto opravljenimi prostovoljnimi urami prišli 
do urejenega gasilskega doma, sodobne opreme za zaščito in reševanje ter do 
strokovno usposobljenega članstva.

zdaj opravljajo to humano delo ali so to počeli 
nekoč, in vsem drugim, ki društvo podpirajo na 
poti razvoja in pri uresničevanju ciljev: »V vseh 
teh letih, ko so se menjali politični sistemi, se 
naše osnovno poslanstvo pomagati bližnjemu v 
nesreči, varovati osebno ter družbeno premoženje 
ni spremenilo. Biti gasilec je na Sovodnju že kar 
samoumevno in to poslanstvo v mnogih družinah 
prehaja iz roda v rod. Osnovna dejavnost gasilcev 
je gašenje požarov, v današnjem času pa pomag
amo povsod, kjer nas potrebujejo, pri poplavah, 
neurjih, plazovih, žledu, prometnih nesrečah. 
Zaradi takih situacij je neprestano izobraževanje 
in usposabljanje še kako pomembno.« 

Župan Milan Čadež je v svojem nagovoru 
spomnil, da je PGD Sovodenj nastal po vojni, ko čas 

ni bil ravno naklonjen združevanju, prostovoljstvo 
pa je imelo svoje mesto. Tri doline se stekajo v 
vas Sovodenj, teren po zaselkih pa je zahteven za 
intervencije. Za vse aktivnosti in požrtvovalnost je 
društvu izrazil zahvalo in čestitke. 

Na praznovanju naslednji dan je med 
drugim povedal: »V preteklih osmih letih, kar 
županujem, sem na področju pomoči krajanom 
največ sodeloval prav s PGD Sovodenj. Prvi klic 
in zahtevna situacija se je zgodila maja 2011 v 
času izkopa za športno igrišče Sovodenj, ko smo 
zaznali premike in razpoke nad gradbiščem. Dru
gi kritični dogodek je sledil 5. novembra 2012, 
ko se je sprožil prvi plaz pod prizidkom šole. Še 
tretjič pa smo ob naravni nesreči sodelovali letos 
februarja, ko je svečnica v naravi pokazala svoj 
ledeni obraz. Po vseh teh težavah je praznovanje 
prišlo ravno ob pravem času.«

Pisali so jo in jo pišejo člani, ki jim ni 
težko del svojega prostega časa nameniti za 
pomoč sočloveku. Vse se je uradno začelo 13. 
junija 1954, ko je bilo v dvorani zadružnega 
doma na ustanovnem občnem zboru navzočih 
šestindvajset članov. Kmetijska zadruga So
vodenj jim je za seje odstopila kmečko sobo. 
Občinska gasilska zveza (OGZ) jim je name
nila 50.000 din, s čimer so kupili uniforme in 
spojke za cevi. Za orodjarno so uredili prostor 
na Opalti. Leta 1957 so kupili prvo motorno 
brizgalno. Leto za tem so že imeli zemljišče s 
staro stavbo za gradnjo gasilskega doma. Zaradi 
finančnih težav društva so prodali ostrešje 
stavbe in kupili načrt za nov gasilski dom. Leta 
1963 so zgradili sušilni stolp za cevi. V orodjarni 
so udarniško dokončali dela. Namestili so sireno 
in prebivalce poučili o pomenu tonov. Leta 1969 
so razvili prvi društveni prapor, za praporščaka 
pa določili Stanka Bajta. Novo motorno briz
galno so prevzeli leta 1972, leto kasneje pa 
kombi, prvo društveno vozilo. Prvi voznik je 
bil Bernard Velikonja, strojnik pa Dušan Bajt. 
Parkirali so ga v preurejeni Košancovi garaži, 
saj je imel orodjarno v najemu Termopol. Leta 
1980 so ustanovili gasilsko desetino članic, 
njihov mentor je bil Andrej Pagon. Sireno so 

z gasilskega doma prestavili na Opaltarski grič. 
Leto kasneje so začeli zbirati dokumentacijo za 
gradnjo novega gasilskega doma. Zgrajen je bil do 
konca leta 1984, ostrešje so spet postavili gasilci 
z udarniškim delom. Sledilo je zbiranje sredstev 
za nakup rabljene avtocisterne. Leta 1994 so na
domestili staro, dotrajano intervencijsko vozilo z 
novim. Dve leti pozneje so razvili nov društveni 
prapor in leto za tem kupili prvi računalnik.

Hrabro v novo tisočletje
Za milijon tolarjev so prodali staro cisterno 

TAM. S še trinajstimi milijoni tolarjev prihodkov 
iz nabiralnih akcij pri občanih in donatorjih so 
lahko kupili dve leti staro podvozje vozila Man. 
Prav v mesecu požarne varnosti, 28. oktobra 2000, 
so v orodjarno pripeljali novo avtocisterno. Po 
tem letu so člani PGD Sovodenj vsako leto zbrali 
okoli dvajset ton starega železa. Povečevalo se je 
tudi število intervencij. Leta 2008 so v orodjarni 
zamenjali železna vrata z novimi, dvižnimi. Z ve
liko truda so istega leta uredili sistem alarmiranja 
preko pozivnikov in boljše komuniciranje preko 
UKVzvez. Organizirali so prvi gasilski relly PGD 
Sovodenj. Z rediteljsko in požarno službo so leta 
2009 pomagali pri Škofjeloškem pasijonu. S pov
eljstvom OGP Gorenja vas  Poljane so v središču 

Sovodnja organizirali občinsko vajo, na kateri je 
sodelovalo vseh sedem PGD iz občine. V nasled
njih letih se je povečalo članstvo mladine, gasilski 
dom je dobil nadstrešek, v orodjarni so postavili 
sušilnico za sušenje opreme po intervencijah, 
kupili so projektor za izobraževanja. V letu 2012 
so opravili veliko prevozov pitne vode. S finančnim 
vložkom donatorjev so kupili defibrilator, devet 
članov je opravilo tečaj za bolničarja. Ponosni so 
na organizacijo in izvedbo tekmovanja v spajanju 
sesalnih vodov, ki ga organizirajo kot memorial 
Mirana Bogataja, dolgoletnega predsednika civilne 
zaščite, po rodu iz KS Sovodenj. Začetek letošnjega 
leta je najbolj zaznamovala petnajstdnevna inter
vencija ob žledolomu, kjer se je poškodovalo tudi 
vozilo z avtocisterno. Od 27.000 evrov stroškov 
popravila jih je 19.000 pokrila zavarovalnica.

Nagradili so preteklo delo
Značke za aktivno dolgoletno delo v društvu 

so prejeli: za 10 let Urška Dolinar, za 20 let 
Miklavž Šifrar in Boštjan Šega, za 30 let Gregor 
Telban in Tomo Peternelj, za 40 let Simon 
Homec in Sašo Debeljak, za 60 let pa ustanovna 
člana Anton Dolinar in Franc More. 

Gasilsko plamenico II. stopnje so podelili 
Janezu Moretu in Janezu Erženu, gasilsko 

Zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva Sovodenj
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60 let obeležili s slavnostno akademijo in gasilsko parado

Kratek pregled zgodovine društva
Zgodovina društva ponuja zanimive podatke 

o razvoju in pomembnih dogodkih, ki so zaznam
ovali delovanje društva. Zapisi govorijo najprej o 
letu 1906, ko so v Poljanah priredili vrtno veselico. 
Med prvo svetovno vojno društvo ni delovalo, v 
letih od 1924 do 1934 pa je tudi še imelo težave 
s samim delovanjem in udeležbo na vajah. Leta 
1931 je društvo dobilo svojo prvo motorno briz
galno in šele po drugi svetovni vojni, leta 1948, 
so ga ponovno obudili ter dve leti kasneje začeli 
pripravljati vse za gradnjo novega doma. Odprtje 
doma ter razvitje praporja je potekalo 2. avgusta 
1959. 1967 so poljanski gasilci ob pomoči občinske 
gasilske zveze kupili novo motorko, leta 1974 pa 
ob praznovanju 80. obletnice društva odkrili fresko 
Iveta Šubica na gasilskem domu. Leta 1980 so 
praznovali svojo 85. obletnico obstoja z enoletno 
zamudo; kot prvi v takratni občini so tudi razvili 
svoj pionirski prapor. Leta 1984 sta potekala otvor
itev prizidka in prevzetje terenskega vozila, kasneje 
pa so prejeli še težko pričakovano specialno gasil
sko vozilo za gašenje z vodo, peno in prahom. Leta 
1990 so gasilci pomagali občanom pri takratnih 
poplavah. Ob praznovanju 100letnice društva se 
je vodstvo poleg priprav na praznovanje ukvarjalo 
še s prekritjem strehe na domu ter ugotavljanjem 
lastništva zemljišča, na katerem dom stoji. Leta 
1996 je PGD kupil gasilski kamion s štirikolesnim 
pogonom, ob 110. rojstnem dnevu pa prevzel kom
binirano vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa. V 
letu 2006 so obnovili dom: prekrili streho, obnovili 
fasado ter poglobili garažo. Nesreča, ki je uničila 
gasilsko cisterno, je zelo vplivala na delovanje 
društva. Takratno vodstvo se je nato odločilo za 
nakup nove gasilske cisterne, v letu 2010 so avto 
pripeljali v gasilski dom. 

PGD Poljane praznuje 120 let delovanja

Številni dogodki so se že  
in se še bodo zvrstili
Zapis poljanskega župnika Jerneja Ramovša z datumom 11. junij 1894 je tisti, 
ki ga je Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Poljane vzelo za dokaz o začetku 
svojega organiziranega delovanja. Kot še piše v biltenu, ki je izšel ob 100-
letnici gasilskega društva Poljane, je tega dne cesarsko-kraljevi dvorni zvonar 
in fabrikant orodja Albert Samassa položil račun veleslavnemu občinskemu 
predstojništvu v Poljanah pri Škofji Loki v roke županu Valentinu Tavčarju in 
župniku Jerneju Ramovšu. Zapis je po podatkih v biltenu nastal leta 1897.

Spremembe in skrb za podmladek
Kot nam je povedal sedanji predsednik PGD 

Poljane Janez Oblak je v vseh 120 letih članstvo 
nihalo. »Leta 1906 je društvo štelo 30 članov, na 
upad članstva pa sta močno vplivali prva ter druga 
svetovna vojna. Leta 1978 je bilo v društvu 75 
članov, število pa je začelo naraščati po letu 1980, 
ko se je načrtno pričelo z delom z mladimi. Letos 
društvo šteje že preko 400 članov: od tega 81 
mladih, 38 pripravnikov, 39 operativnih članov, 26 
veteranov ter 226 prostovoljnih gasilcev,« razloži 
predsednik. V zadnjih 30ih letih se je delovanje 
društev močno spremenilo. »Operativna dejavnost 
gasilcev se je ob dobri tehnološki opremljenosti 
društva ter dobri izurjenosti operativnih članov 
izboljšala, kar močno vpliva na rezultate samih 
intervencij. Veliko pa je tudi sprememb pri sami 
organizaciji društev, država od nas pričakuje vedno 
več, vse več je tudi zakonskih predpisov, ki nas 
omejujejo,« pove Oblak in doda, da v poljanskem 
društvu veliko skrb namenjajo podmladku. »Le 
mladi so tisti, ki lahko društvo peljejo naprej, seveda 
ob pomoči starejših in izkušenih članov.« Načrti 
društva za naprej so določeni. »V prvem planu je 
dokončno izplačilo avtocisterne, kar naj bi se zgo
dilo v začetku prihodnjega leta.« Naslednja večja 
naloga je povečanje gasilskega doma, v katerem 
bodo v zgornjih prostorih zgradili izobraževalni 
center, v spodnjih pa pridobili prostor za opremo 
ter moštvo. Tudi v bodoče bo še naprej velik poud
arek na mladini, usposabljanju operativnih članov, 
da bodo pri svojem delu še uspešnejši. »Pozabiti 
pa ne smemo na naše članice, ki so nepogrešljivi 
člen pri delovanju društva, pa tudi na naše starejše 
gasilce, brez katerih danes ne bi pisali o 120 letih 
PGD Poljane,« zaključi predsednik. 

Kristina Z. Božič

Na dnevu odprtih vrat društva maja letos
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Andrej Ambrožič, predsednik GZ Škofja 
Loka, se je v nagovoru spomnil svoje gasilske 
poti, saj je prvo pristopno izjavo podpisal prav 
v PGD Sovodenj, kjer je začel pridobivati prve 
osnove in veščine gasilstva. Poleg čestitk ob 
praznovanju je pohvalil viden napredek društva, 
k čemur so po njegovem mnenju v veliki meri 
prispevali prav mladi.

Zagotovo bo praznovanje 60letnice PGD So
vodenj ostalo v najlepšem spominu prav članom 
društva. Vsem, ki smo ob petkovi slavnostni aka
demiji napolnili kulturno dvorano, bodo v zavesti 
ostali tudi posebni igrani utrinki iz življenja in dela 
gasilcev. Zanje so na svojevrsten humornosatiričen 
način poskrbeli člani Kulturno umetniškega društva 
Sovodenj, kakor tudi za sproščujoče vezno besedilo. 
Sobotno dogajanje so poleg parade uniformiranih 
gasilcev popestrili še plesalci Folklorne skupine 
TD Sovodenj z venčkoma Le plesat me pelji in 
Smo šuštarje prosil.

Milka Burnik

odlikovanje II. stopnje je prejel Aleksander 
Pavšič, gasilsko odlikovanje I. stopnje pa 
sta dobila Nevenka Telban in Milan More. 
Priznanje GZ III. stopnje so podelili Petri Šega, 
priznanje GZ I. stopnje Robertu Peternelju in 
Jožici Pavšič, plaketo gasilskega veterana pa 
Marjanu Erženu, Milanu Moretu in Bernardu 
Velikonji. GZ Škofja Loka je PGD Sovodenj 
podelila posebno priznanje za 60letno delo
vanje društva, GZS pa za enak dosežek gasilsko 
odlikovanje II. stopnje. Boštjan Peternelj si je 
za posebne zasluge v društvu prislužil kipec 
sv. Florjana, zavetnika gasilcev. Za zasluge v 
operativi in za aktivno delo v društvu v zadnjih 
letih so društvena priznanja dobili Mitja Pavšič, 
Tomo Peternelj, Edi Bajt, Branko Pavšič, Franc 
Troha, Marko Bajt, Lenart Šifrar, Jure More, 
Jernej Jezeršek, Gorazd Špik, Štefan Likar, 
Štefan Slabe, Nejc Bajt, Franci Kavčič, Sabina 
Peternelj, Mateja Peternelj, Simona Špik, Anica 
More in Petra Šega.

Zahvale za pomoč PGD Sovodenj so prejela 
še sosednja in druga PGD, GZ, OGZ, društva, 
šola in posamezniki v KS Sovodenj. Zahvale 
za posebne zasluge so namenili tudi pravnim in 
fizičnim osebam, ki so jim na različne načine 
priskočili na pomoč ob žledolomu.
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Od takrat dalje je Stanonik zvest omen
jeni gasilskošportni panogi, ki jo nekateri 
upravičeno  imenujejo najtežji dve minuti v 
športu. V preteklih številkah Podblegaških novic 
smo že pisali o Stanoniku in njegovih odličnih 
rezultatih, ki jih niza na vsakem tekmovanju, 
kar priča o njegovi dobri formi. V letošnjem 
letu se je pomeril na FCC Strasbourgh, kjer je 
v kategorji treh najboljših časov po državah 
skupaj s sotekmovalcema Maticem Zupanom 
in Domnom Pavličem osvojil 1. mesto. Prav 
tako je ekipno, skupaj z Domnom Pavličem, 
Anžetom Habjanom, Amerjem Čosičem in 
Maticem Zupanom osvojil 1. mesto v štafeti. 
Drugo mesto je zasedel v kategoriji do 30 let 
ter četrto v absolutni razvrstitvi. Z Anžetom 
Habjanom, s katerim vedno tekmujeta skupaj v 
dvojicah, sta v Franciji osvojila 3. mesto.

Sledila je udeležba na tekmovanju FCC 
Torun na Poljskem, kjer je sočasno potekalo 
tudi 4. evropsko prvenstvo in tekmovanje 
Toughest firefighter alive (v nadaljevanju TFA). 
Kot je pojasnil Stanonik, je to tekmovanje 
sestavljeno iz štirih različnih nalog na štirih 
poligonih. Štart vsake naloge je na 10 minut 
in vsi časi se seštevajo skupaj. »Na evropskem 
tekmovanju sem zasedel 16. mesto. Bil sem 
med 80 tekmovalci, ki so se na petkovih kvali
fikacijah uvrstili na sobotno tekmo. Z Anžetom 
Habjanom sva v dvojicah osvojila 3. mesto na 
evropskem tekmovanju. Štafetno smo z ekipo 
Ride Backwards Slovenija (Ride Backwards je 
sponzor ekipe iz ZDA) v sestavi Domen Pavlič 

iz Begunj, Anže Habjan iz Radovljice, Amer 
Čosič iz Nove Gorice, Matic Zupan iz Most 
pri Komendi osvojili 1. mesto,« je povedal 
Stanonik, ki si je med napornimi treningi in 
tekmovanji komaj utegnil odpočiti, ko je bilo 
na vrsti že naslednje tekmovanje ‒ FCC Mosel, 
kjer je v kategoriji do 30 let osvojil 2. mesto in 
še izboljšal svoj dosedanji rekord. 
Štoparica se je namreč ustavila na 
1:38:38. Absolutno pa je bil med 
190 tekmovalci tretji. V dvojicah sta 
skupaj z Anžetom Habjanom slavila 
zmago, prav tako se je skupaj z Mati
cem Zupanom in Domnom Pavličem 
veselil prvega mesta po seštevku treh 
najboljših časov po državah. »Prvo 
mesto v štafeti ter evropski rekord 
1:12:7 smo osvojili ekipno, skupaj 
z Domnom Pavličem, Anžetom 
Habjanom, Amerom Čosičem in 
Maticem Zupanom. »Osvojitev 
naslova evropskih prvakov z ekipo 
RB Slovenija in postavitev novega 
evropskega rekorda proge je res 
odličen rezultat in nam vsem zelo 
veliko pomeni. S takšnim časom 
bi namreč na svetovnem prvenstvu 
lahko posegli po medaljah.« 

Letos še na več tekmovanj, 
tudi v ZDA

Kar se tiče težavnosti oziroma 
zahtevnosti, je po njegovih besedah 

težje tekmovanje FCC, vendar tudi TFA ni 
lahek, saj pri tem tekmovanju trpijo predvsem 
noge, veliko je teka in prenašanja težkih reči. 
»Tekmovanje je zanimivo, vzel sem ga za 
zabavo, saj sem prvič videl, kako poteka. Raje 
se bom udeleževal FCC, edino, ko se bomo 
tekmovali v Torunu, se bom udeleležil tudi TFA, 
ker je tam namreč obvezno, da nastopiš na obeh 
tekmovanjih.« Gregor Stanonik tako že štiri leta 
tekmuje v kategoriji posamezno, v dvojicah ter 
v rellay (štafeta). Velik del svojega prostega 
časa nameni treningom, ki potekajo tri do 
petkrat na teden. Dvakrat tedensko se na trening 
odpelje v Škofjo Loko, kjer trenira pod vodst
vom štirih trenerjev. Ostale dni v tednu trenira 
v telovadnici, ki si jo je sam uredil v stari šoli 
v Gorenji vasi. Ekipno trenirajo v Radovljici, 
kjer imajo postavljen stolp. »Največ mi pomeni 
izpolnitev mojega cilja, ki sem si ga zadal 
pred začetkom sezone, in sicer izboljšati svoj 
najboljši čas, ki je bil do nedavnega 1:40. To mi 
je tudi uspelo že na polovici sezone. Poleg tega 
sem osvojil še drugo mesto. Mladi gasilec, ki je 
sicer akiven tudi v domačem gasilskem društvu, 
je z mislimi že pri naslednjem tekmovanju, ki bo 
od 3. do 9. novembra v Phoenixu v Združenih 
državah Amerike. Želi si, da bi mu tam uspelo 
doseči čas pod 1:40, s čimer bi se lahko uvrstil 
v najelitnejši klub Lions Den, ki združuje tek
movalce, ki tekmovanje končajo s časom pod 
100 sekundami. »Tekmovanje v ZDA bo za nas 
velik finančni zalogaj, zato trenutno skušamo 
pridobiti čim več sponzorjev, ki bi nam vsaj 
malo olajšali našo pot,« je še pojasnil Stanonik. 
Pred odhodom v ZDA pa ga čakajo še tri tekme 
v Evropi, ena tudi na domačih tleh, in sicer na 
Bledu od 23. do 24. avgusta.

Lidija Razložnik

Gregor Stanonik

»Želim si uvrstitve med Lions Den-e«
Gasilsko tekmovanje Firefighter Combat Challenge (v nadaljevanju FCC) velja 
za eno najtežjih tekmovanj za gasilce, ki ga je leta 1975 razvil ameriški uni-
verzitetni profesor Paul O. Davidson. Tovrstno tekmovanje je v Sloveniji prvič 
potekalo leta 2010. Med tekmovalci je bil tudi član PGD Gorenja vas Gregor 
Stanonik, ki je pometel s konkurenco ter osvojil prvo mesto.

Ekipa Ride Backwards Slovenija v sestavi (od leve proti desni) Gregor Stanonik, Anže Habjan, 
Matic Zupan, Amer Čosič in Domen Pavlič
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Ravnina pred cerkvijo in vsi možni prostori 
pod streho so oživeli, saj so otroci in animatorji 
skrbeli, da se je dogajalo in doživljalo. Kot je 
na takem srečanju navada, so se vsak dan zbrali 
v krogu pred cerkvijo, zapeli himno in dvignili 
oratorijsko zastavo. Nekateri so se srečali prvič 
in med njimi se je začela spletati velika mreža, 
ki je bila tudi prvi simbol. Trenutke prvega dne 
so pletli z veliko igro, novo knjižnico pod zvoni
kom, skavtskim ognjem, bansi, delavnicami. 

Vrednota drugega dne je bila vera, simbol 
dneva pa skala, trdna kot Petrova vera. Mlajši 
so imeli kateheze, starejši pa so s pasjim psihol
ogom Tilnom Mlakarjem spoznavali pravilen 
pristop do neznanega psa in pasjo psihologijo. 

Oratorij v Novi Oselici
Letos se je oratorija udeležilo 53 otrok, zanje pa je skrbelo 20 animatorjev. ‘Na 
tvojo besedo’, je bilo geslo, ki so ga preko spoznavanja apostola Petra udejanjali 
skozi aktivnosti vseh pet dni.

Povečane aktivnosti na 
stojnicah in sejmih 

Davčna uprava RS (DURS) želi povečati 
prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti. 
Še naprej zato intenzivno izvaja tako preven-
tivne aktivnosti kot tudi aktivnosti nadzora 
na vseh področjih gotovinskega poslovanja. 
V sodelovanju s Carinsko upravo RS so 
aprila začeli izvajati informativno-preventivne 
aktivnosti pri prodajalcih na sejmih in orga-
nizatorjih sejmov. V juliju so nadaljevali s 
poostrenimi davčnimi nadzori, ki bodo trajali 
predvidoma do konca septembra, in sicer na 
sejmih in stojnicah po vsej Sloveniji. Vse  
državljane  obenem pozivajo,  da  kot stranke 
račun  vedno  zahtevajo  in  ga  tudi vzamejo.  
Tako  lahko  pripomorejo  k  zmanjševanju  
nelojalne  konkurence,  k  bolj korektnemu  
izpolnjevanju davčnih  obveznosti  in  obvla-
dovanju  sive  ekonomije. Fotografije računov 
lahko pošljejo na 051/241-241 ali na  blagajne.
durs@gov.si. Neizdajo računa lahko prijavijo na 
prijave.durs@gov.si. 

P R A V I L A 
predstavljanja kandidatov, političnih strank in njihovih programov za LOKALNE 
VOLITVE OBČINSKIH SVETNIKOV IN ŽUPANOV 2014 v Podblegaških novicah

SPLOŠNE DOLOČBE: 
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 28/11 
- odl. US in 98/13) Podblegaške novice s temi pravili določajo način in pogoje za izrabo časopisnega 
prostora za predstavljanje političnih strank, programov in kandidatov za volitve članov Občinskega sveta 
in volitve župana Občine Gorenja vas - Poljane 5. oktobra 2014. 
 
Podblegaške novice bodo zagotovile vsem organizatorjem volilne kampanje, vsem političnim strankam 
in kandidatom enake pogoje za objavljanje volilnih obvestil in sporočil.

OGLAŠEVANJE:  
Vsem kandidatom za župana in listam kandidatov za člane občinskega sveta bomo dali možnost krajše
brezplačne predstavitve.
O načinu in možnostih jih bo uredništvo seznanilo naknadno. Stranke in kandidate za župana pozivamo, 
da nam na elektronski naslov podblegaske.novice@gmail.com sporočijo elektronski naslov, na katerega 
jih bomo kontaktirali. Kontaktirali bomo samo tiste, od katerih bomo dobili naslove. Predstavitve brez 
logotipov strank in fotografij kandidatov bodo objavljene v naslednji številki Podblegaških novic, ki bo 
izšla septembra.  
 
Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon 
oziroma neutemeljeno diskreditirali posameznike ali stranke. Za vsebino ter ustreznost oblike  in vsebine 
odgovarja v celoti naročnik oglasa, ki je odgovoren za resničnost in točnost navedb. Podblegaške novice 
pa se obvezujejo korektno in profesionalno objaviti prispevke. Naročena sporočila bomo objavili v skladu 
s splošnimi pogoji in po ceniku, ki je za vse organizatorje volilne kampanje enak. Več informacij: oglasno 
trženje Karla Kokelj, podblegaske@gmail.com, tel. št. 040/687-530. 
   
Naročila posameznih političnih strank so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost. Podatke je uredništvo 
dolžno posredovati le pristojnemu sodišču. 

Uredništvo Podblegaških novic, 25. julij 2014

Pokazal jim je tudi nekaj trikov, ki jih zna 
njegov pes Maksi. Na šiviljski delavnici so 
ustvarjali mini vzglavnike, na kuharski so na
redili čokoladne kroglice z oblivom. Nekateri 
so se preizkušali na notranjem poligonu, saj v 
gozd zaradi dežja niso mogli, drugi so uživali 
pri športnih igrah, prilagojenih vremenu. Izvedli 

so turnir v nogometu in imeli pravo svetovno 
prvenstvo, saj je igrala cela vrsta reprezentanc, 
ki jih je spremljalo veliko število navijačev. 
Lovili so ribice, ki so veliko raje prijemale, če 
so naredili vse naloge, si med seboj pomagali 
in sodelovali. 

Med vrednote so vključili tudi odpuščanje in 
simbol milo. Tako je celo dvorišče pred cerkvijo 
preplavilo milijone mehurčkov, ki so uhajali iz 
eksperimentalne delavnice. Pod lipami so se 
odvijale zanimive igre brez meja. Iz veroučne 
učilnice so uhajali ubrani glasovi udeležencev 
glasbene delavnice. Iz plastenk in nekaj blaga 
so nastale čudovite lutke. Preizkusili so se tudi 
v pisanju zgodb. Sveto mašo so popestrili s 
petjem, uvodi in prošnjami. 

Predzadnji dan je bila vrednota dneva pri
padnost, simbol pa osebna izkaznica. Izdelali 
so super turbo avtomobilčke, spužvaste krogle, 
svečnike, se zabavali na poligonu in se naučili 
zanimivega plesa. Ogledali so si sinhronizirano 
risanko o slončku Hortonu, ki reši mali svet na 
kroglici prahu. 

Vrednota zadnjega dne je bila papeštvo, 
simbol pa pastirska palica, kar jim je slikovito 
predstavil župnik Poje. V delavnicah so izdelali 
hranilnik, eksperimentirali so, spoznavali 
različne rastline, se igrali z žogo, bili pravi de
tektivi, veselo rajali, jedli palačinke in torto. 

Zadovoljni in polni novih spoznanj so bili 
tako otroci kot animatorji, to pa je bil tudi cilj 
druženja.

Milka Burnik

Oratorij Nova Oselica
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Ana Oblak je bila rojena v Davči v družini 
s sedmimi otroki. To je bilo leto začetka prve 
svetovne vojne in oče je moral v vojsko, 
medtem ko je mama ostala sama z otroki. 
Kot pripoveduje, je bila takrat pri hiši velika 
revščina. Ko je bil oče v vojski, so v Davčo 
prišli cigani, ki so mami pobrali ves denar. »Ko 
je ata prišel iz vojske na dopust, ga sploh nisem 
poznala in sem se ga bala, saj nisem vedela, kdo 
je,« pripoveduje Oblakova. Z žalostjo se spom
inja: »Oče je mamo zasovražil, ker je ciganom 
dala denar.« Že tako je bila lakota, denarja pa 
tudi niso imeli več. So pa imeli njivo, na kateri 
so posadili krompir. »Ušivi, lačni, bosi, nagi ‒ 
takšni smo bili, revščina je bila res velika. Ko 
sem bila stara sedem let, je umrl oče, mama 
pa, ko še nisem dopolnila osem let in pol. Bilo 
je ravno na Miklavža, ko je ležala na parah,« 
se z grenkobo spominja Ana Oblak. Sorčanovi 
otroci so tako ostali sami in v revščini živeli 
dve leti, potem so jih razdelili po okoliških 
kmetijah. »Mene so vzeli pri Močniku, tam 
sem po gozdu pasla ovce. Ovce mi niso smele 
uiti na travnik, kjer so se pasle krave, sicer 
sem bila kaznovana. Tudi tam je bila revščina. 
Kasneje sem morala začeti delati, saj niso imeli 
več dekle. Če ni bilo domačih otrok, so se dekle 
in hlapci zamenjali, nekateri so se poročili …« 
Če se danes dobro godi na kmetih, pa je bilo 
takrat slabo. Jedli so krompir, zelje, malo kruha, 

100-letnica Ana Oblak

»Zdaj je lepo živeti, ker ni vojne, jaz sem preživela dve!«
Ana Oblak, po domače Blaževa mama iz Leskovice, je 10. julija dopolnila visok 
življenjski jubilej ‒ 100 let, ki ga je praznovala v krogu svojih domačih. Prazno-
vanje so pričeli s sv. mašo v kovorski cerkvi pri Tržiču, druženje pa nadaljevali 
v tamkajšnjem župnišču.

ješprenj, žgance, sok. »To 
je bilo vse naše življenje, 
zato sem suha, majhna in 
drobna, od ničesar se nisem 
imela rediti.« Pri Močniku 
je ostala deset let, nato je 
šla župnika Kopitarja prosit, 
da bi ji napisal prošnjo za v 
Šentvid, kjer bi se naučila 
kuhati. Ko se je pričela 
vojna, je dopolnila 20 let 
in se vrnila domov. »Takrat 
sem spoznala moža Franca 
in sem prišla s košem – to 
je bila moja dota, v Lesk
ovico.« V zakonu s Francem 
se jima je rodilo devet otrok: 

Meri, Jože, Franci, Viktor, Milena, Ana, Jožica, 
Vera in Milan. Danes so živi še vsi, razen 
Francija, ki si je dom in družino ustvaril doma, 
v Leskovici. Ostali živijo na Gorenjskem, v 
Škofji Loki, na Hotavljah. 

Treba se je bilo znajti
Ko je prišla v Leskovico, je bila pri hiši 

nekaj časa tudi trgovina. Imeli so njivo, kjer 
so posadili krompir, v hlevu krave, da so im
eli mleko … Kmetija ni bila velika, a dela je 
bilo vseeno veliko. »Doma sem delala maslo, 
naredila sem ga približno tri do štiri kilograme 
na teden, otroci so ga nesli na Hotavlje in v 
Gorenjo vas prodat. Iz Škofje Loke smo dobili 
moko, mi smo nazaj poslali jajca ali pa smo 
jo plačali. Vsi so se pritoževali, ker niso imeli 
kruha, pri nas smo ga, hvala bogu, imeli. Mož 
Franc je delal v Blegošu, bil je gozdni delavec. 
Bil je res podjeten človek, znal je poskrbeti za 
nas in zaslužiti denar.« 

Med pogovorom jo hči Jožica spomni na 
dogodek, kako je v času med vojnama ‘švercala’ 
vino. Iz Slugove doline je morala na ukaz 
graničarja nesti v košu približno 20 litrov vina 
v Gorenjo vas. »Celo pot sem gledala, kje bo 
tak teren, da bom namenoma padla, saj sem se 
odločila, da tega pa že ne bom nesla in bom na
redila vse, da vina ne bom prinesla do Hotavelj 

… In res sem padla, steklenica je padla iz koša 
in vino se je zlilo. Z mano je bila tudi Francka, 
ki je nosila pet litrov. Obe sva bili nato zaprti, 
ona pet, jaz pa deset dni. Takrat bi me lahko 
še ustrelil, saj je ostal brez vina … Sreča, da 
sva bili dve.«

Med vojno, se spominja, so bili partizani 
nastanjeni po kmetijah v Leskovici, kjer so 
si postavili kotle in kuhali ter pobirali stvari 
po hišah, da so živeli. »Po odhodu partizanov 
smo vsi dobili srbečico, najprej otroci, nato še 
jaz. Šli smo k zdravniku po kremo, da smo se 
z njo mazali. Po tleh sem pogrnila cunje, da 
sem otroke namazala. Prosila sem moža, da naj 
priskrbi malo večjo posodo, da sem lahko otroke 
kopala in tako odstranila to srbečico.« Takrat je 
v Leskovici deloval tudi župnik Kapus, ki je na 
nek način skrbel za vaščane v času vojne, nudil 
jim je zatočišče v župnišču ter nekatere izmed 
njih ponoči peš peljal tudi na Jelovico. »Mlajše 
otroke sem naložila v koš, enega v naročje ali 
pod roko in smo šli, saj smo se bali, da bi ponoči 
prišli partizani in nas pobili.« 

Skozi trpljenje in revščino  
do močne osebne vere

Ana je rada tudi klekljala, čipke je prodajala 
Podrobarjevi mami na Hotavlje. Po smrti moža, 
stara je bila 58 let, je začela intenzivno skrbeti 
za cerkev v Leskovici, tako da je mežnarila, 
pospravljala, prala prte, krasila cerkev z rožami 
… Za nekaj časa se je preselila tudi v župnišče 
in kuhala župniku Trnovcu. Sicer pa so bili 
župniki, ki so maševali v Leskovici, nastan
jeni pri njih, med drugim Miklavčič, Ferdin, 
Bobnar, Pirš. Kot pripoveduje hči Jožica, pri 
kateri Ana živi zadnjih šest let, je mama skozi 
vse trpljenje in revščino pridobila tako močno 
vero. Kot otrok je hodila k verouku, kjer se je 
naučila tudi brati in pisati. Molili pa so tudi pri 
Močniku. Včasih je šla peš k maši v Sorico, 
drugače pa so hodili k maši v Davčo in Lesk
ovico. Zelo rad jo je imel tudi župnik Kopitar, 
ki se je zanjo velikokrat zavzel. Za leskoviško 
cerkev je skrbela vse do konca, kolikor ji je 
zdravje to dopuščalo, skupaj več kot 20 let. Lepe 
spomine ima na vse župnike, ki so maševali v 
Leskovici in tudi na gospodinjo Francko, ki je 
živela v župnišču v času maševanja Božidarja 
Slapšaka. »Sreča zame je bila vera in da sem 
imela tako blizu v cerkev, da sem lahko šla 
tja vsak dan.« Pa zdravje? »Ah vedno mi kaj 
fali, star človek ni nikoli zdrav. Je prišla v 
Rupo (kmetija v Leskovici) partizanka in je 
rekla: »Zdravo«, Ruparjeva pa ji je odgovorila: 
»Kakšen zdravo, star človek ni nikoli zdrav.« 
Kljub letom ima Blaževa mama še vedno smisel 
za humor. Na Kovorju se dobro počuti, a pravi, 
da pogreša domačo Leskovico. Veseli se, ko bo 
ob praznovanju videla vse svoje bližnje: 8 otrok, 
22 vnukov in 39 pravnukov. Ali, če zapišemo 
tako, kot je povedala 100letnica: »Oh, cel 
bataljon jih bo (na praznovanju).« Recepta za 
dolgo življenje nima. Pravi, da ga pišejo ‘višje 
tam gor’ oziroma da o tem odloča Bog. 

Lidija Razložnik

100-letnica Ana Oblak

S sorodniki po maši pred kovorsko cerkvijo v Tržiču
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V gostilni Metka v Studorju se je tako zbralo 
27 od tedanjih 41 sošolk in sošolcev. Poleg vi
sokega jubileja so jubilanti posebni tudi v tem, da 
so izjemno trdna generacija, razen dveh, Majde 
Peternelj in Francija Stržinarja, ki sta žal že pokoj
na. Prvo srečanje so pripravili leta 1974 v Domu 
pod Planino na Trebiji. Od takrat dalje se srečujejo 
na vsakih pet let. »Želimo si, da bi se srečevali 
pogosteje, in sicer vsaki dve leti. Upava, da se 
bodo s tem strinjali tudi ostali udeleženci oblet
nice. To smo že predlagali na zadnjem srečanju, a 
se vsi niso strinjali,« pripovedujeta organizatorja 
Olga Fic s Trebije in Milan More s Sovodnja. Kot 
smo izvedeli kasneje, so se jubilanti dogovorili, 

50 let valete

»Že zdaj se veselimo naslednje obletnice«
Generacija, rojena leta 1949 in 1950, je leta 1964 zaključila osemletno šolanje 
v Gorenji vasi. Pouk je tedaj potekal še v prostorih Gidorja. Razred, bil je zgolj 
eden, je združeval 41 učencev iz vseh koncev naše občine. Letos so skoraj v enaki 
zasedbi, kot so pred 50 leti gulili šolske klopi, obeležili jubilej valete.

da se ponovno srečajo čez 
tri leta in nadalje čez dve 
leti, ko bodo dopolnili 70 
let. »S Sovodnja smo v 
Gorenjo vas hodili zgolj v 
8. razred, saj so na Sovod
nju osemletko ukinili. Tako 
nas je v Gorenjo vas prišlo 
približno osem učencev. 
Sošolci v Gorenji vasi so 
nas res lepo sprejeli in 
še danes smo jim za to 
hvaležni,« se spominja 

Milan More. »Lepe spomine imamo na profesorja 
Milaneza, ki smo ga sicer vedno spravili ob živce, 
saj smo namesto »zdaj naj zapoje mitraljez …« 
zapeli »zdaj naj zapoje Milanez«. Z veseljem se 
spominjamo tudi razredničarke Cilke Jelovčan in 
njenega moža Vinka Jelovčana, ki je bil takratni 
ravnatelj šole. Likovni pouk nas je učil danes 
vsem znani Tone Logonder. Zanimiv dogodek 
se je dogodil učencem, ki so pouk obiskovali na 
Sovodnju. »Na lepem je učitelj Milan Kavčič 
ukinili srbohrvaščino, kljub temu da je bil obvezen 
predmet, z obrazložitvijo, da če bo katera od punc 
za fanta oziroma moža dobila Bosanca, jo bo ta 
že naučil jezika, fantje pa se bomo jezika naučili 

pri vojakih. Ko smo prišli v Gorenjo vas, nihče 
ni poznal cirilice, a se s tem ni nihče od učiteljev 
obremenjeval,« pojasnjuje More. 

Brez glasbe na srečanjih ne gre 
Organizatorja se z nasmeškom spominjata 

tudi obletnice leta 1999. »Srečanje smo orga
nizirali na Hlavčih Njivah, poskrbeli smo za 
hrano in pijačo, glasbe pa nismo organizirali. 
Olga je namreč dejala, da smo postali že malo 
stari in da glasbe ne potrebujemo več. Sicer se je 
vse lepo izteklo, v miru smo povečerjali, okrog 
pol enajstih zvečer pa smo ugotovili, da to ne 
bo pravo srečanje, če ne bo glasbe! Poklicali 
smo Herona na Hotavlje, ki se nam je pridružil 
v pol ure, in tako je bilo jutro, ko smo odhajali 
domov,« je smeje pojasnil More. Olga Fic pa je 
dodala: »Za danes sva se dogovorila že prej, da 
imamo živo glasbo, tako bo za dobro vzdušje 
skrbel Duet Dejan&Jože.« Sicer za nekatere 
izmed njih obletnica ni edini dogodek, na 
katerem se srečujejo. Glede na to, da jih kar 
nekaj še vedno živi v Poljanski dolini in Škofji 
Loki, se srečujejo tudi v vsakdanjem življenju, 
med drugim tudi v društvu upokojencev. Vsi 
se z veseljem spominjajo časa, ko so skupaj 
hodili v šolo, naj so šolanje zaključili v sedmem 
ali osmem razredu, med njimi ni razlik. Kot 
pravijo, je zanje vsaka obletnica posebna, prav 
tako spomin na osnovnošolsko življenje ‒ takrat 
je bilo res skromno, a zelo lepo. 

Lidija Razložnik

Nekateri se raje odpravljajo vedno v iste kra
je, ker jih že dodobra poznajo, tam se počutijo 
varno, znajdejo se pri vsakodnevnih aktivnostih, 
znajo poiskati pomoč in zato nimajo potrebe po 
spremembi kraja počitnikovanja. 

Spet drugi raje odhajajo v vedno nove kraje, 
kar jih prisili, da so vseskozi bolj aktivni in se 
morajo nenehno prilagajati novim razmeram. 

Nekateri se na starost spet radi vračajo v 
kraje, kjer so nekoč že preživljali dopust, da 
obujajo spomine. 

Bodimo pozorni pri jemanju zdravil 
Starejši dopustnik,  ki že v domačem okolju 

dobro obvlada svoje zdravstvene težave s pravim 
odmerkom aktivnosti in počitka, bo tudi v novem 
okolju hitro prepoznal znake poslabšanja bolezni 
ali pa le trenutne utrujenosti od naporne poti. 
Potrebna je zadostna zaloga zdravil za obdobje 
odsotnosti iz domačega okolja. Dopolnimo jo 
pravočasno, tako za tista redna zdravila kot tista, ki 
nam na potovanju pridejo prav, čeprav jih običajno 
ne uživamo (za vročino, glavobol, prebavne 
težave …). Naredimo spisek zdravil in pripišimo 

Poletje

Čas dopustov in potovanj tudi za starejše
Starost in spremljajoče kronične bolezni naj ne bi bile ovira za odhod od doma. 
Le upoštevati moramo nekatera pravila in biti seznanjeni s težavami, na katere 
lahko v drugih okoljih naletimo, pa ni razloga za strah in paniko.

tudi ritem jemanja, kar je koristno, če sami ne 
moremo nadzorovati njihovega uživanja (kap, 
izguba zavesti …). Prekinitev jemanja zdravil 
bi imela za posledico slabo počutje, poslabšanje 
zdravstvenega stanja, iskanje zdravniške pomoči 
v tujem okolju, tudi hospitalizacijo.

Že pred odhodom uredimo vse potrebno 
Bodimo pozorni na znake dehidracije, zato 

uživajmo zadostne količine tekočine, izogiba
jmo se alkoholnim pijačam. Oblačila naj bodo 
udobna, zračna, enostavna za vzdrževanje, ne 
pozabimo na pokrivala. Obutev naj bo udobna, 
enostavna za obuvanje in vzdrževanje, z 
nedrsečimi podplati in nizkimi petami, ki smo jih 
že doma dobro uhodili, da bo hoja varna. Pri iz
biri kraja naj nam pomagajo domači, ki nas bodo 
mogoče spremljali, pomembna je oddaljenost, 
pridobivanje novih dokumentov (potni list, viza, 
cepljenje), način potovanja (osebni avto, avtobus, 
vlak, avion), večkratno presedanje in prenašanje 
prtljage. Če so z nami prijatelji, jih seznanimo z 
možnimi težavami in zapleti zaradi zdravstvenih 
ali starostnih težav, ker bodo nastale težave lažje 

reševali in nam pomagali. Kadar se prehranju
jemo v hotelih ali restavracijah, povejmo naše 
prehrambene omejitve in navade. 

Pripravimo se na pomanjkljivosti že 
vnaprej 

V novem okolju lahko pride do izraza  sta
rostna pozabljivost, kar ima za posledico neredno 
jemanje zdravil, opuščanje obrokov ali prenaje
danje, slabša orientacija v neznanem okolju. Če 
se podobne težave kažejo že v domačem okolju, 
naj ima oseba spremstvo. Tistim, ki so gibalno 
ovirani, izberimo take bivalne prostore, ki nimajo 
preveč stopnic, da je na voljo tudi dvigalo in da 
so prostori dostopni tudi z vozičkom. Starejši in 
osamljeni dopustniki so dobra vaba za nepridip
rave, možnosti za krajo so večje, zato se o tem 
pogovorimo že doma. Tudi pretirano prijazni in 
pozorni tujci imajo pogosto slabe namene.

Starost in zdravstvene težave naj ne bodo ovira 
za odhod na dopust, le prilagoditi moramo nekatere 
zahtevnosti željam in možnostim, nenazadnje  pa 
je včasih to tudi izziv, da še zmoremo sprejemati in 
reševati težave. Mogoče v prihodnje tega ne bomo 
več zmogli, bomo pa  v pogovoru in pregledovanju 
fotografij obujali spomine na lepa doživetja. 

Bernarda Lukančič 
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Partnerji smo si za cilj zadali raziskati, 
ohraniti ter širši javnosti predstaviti oblačilno 
dediščino ter z njo povezana rokodelska znanja 
iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem. Tako 
smo se že poleti 2013 zakopali v arhivska gra
diva ter se lotili resnega raziskovanja oblačilne 
dediščine omenjenega obdobja. Prvi zaključki 
so bili strokovni in širši javnosti predstavljeni 
na posvetu na temo oblačilne dediščine, ki je 
potekal v začetku oktobra v Škofji Loki. Pri sami 
raziskavi smo sodelovali s številnimi strokovn
jaki s tega področja, kot so svetovalec za folk

Bogastvo babičine skrinje

Raziskali, ohranili in predstavili 
oblačilno dediščino 19. stoletja
Bogastvo babičine skrinje je naslov projekta, v katerega smo se povezali partnerji 
LAS loškega pogorja, Turistično društvo Žirovski Vrh, Folklorna skupina Škofja Loka 
ter Razvojna agencija Sora, d.o.o., z Rokodelskim centrom DUO Škofja Loka.

lorno dejavnost ter strokovnjak 
za področje oblačilne dediščine 
dr. Bojan Knific, scenografinja 
in kostumografinja Jasna Vastl, 
dolgoletna raziskovalka oblačilne 
dediščine na Slovenskem Alenka 
Pakiž ter Vladimira Vrtovec Pribac 
na področju izdelovanja peč. 
Velik zalogaj, ki smo si ga zadali 
partnerji, pa predstavlja izdelava 
oblačil za člane folklorne skupine 
Turističnega društva Žirovski Vrh 
ter Folklorne skupine Škofja Loka. 
Če želimo, da bi bila oblačila pris
ten odsev takratnega časa, je pri 
tem potrebnega ogromno ročnega 

dela, kjer pa so z veliko vnemo priskočile 
na pomoč prav članice Turističnega društva 
Žirovski Vrh ter Folklorne skupine Škofja Loka, 
ki pri šivanju pomagajo mojstrici šivilji Andreji 
Stržinar, avtorici unikatnih oblačil različnih 
zgodovinskih obdobij. 

Na delavnicah širili znanja in veščine
Prav tako zahtevna in dragocena kot same 

obleke pa so tudi znanja, ki so potrebna za 
izdelavo takšnih oblek. Zanimanja za ta znanja 
je med ljudmi zelo veliko. Tako smo v sklopu 

projekta izvedli številne rokodelske delavnice 
za širšo javnost, na katerih so se udeleženci učili 
obrtniških znanj, potrebnih za izdelavo takšnih 
oblačil. Učili smo se šivanja rokavcev s posebno 
tehniko nabiranja, vezenja peč, pletenja moških 
dokolenk in ženskih nogavic z bunkicami, pol
stenja ter česanja in predenja volne. Delavnice so 
bile to zimo in pomlad organizirane v vseh štirih 
občinah, ki jih pokriva LAS loškega pogorja, 
Gorenja vas  Poljane, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri. Velika vrednost za ohranjanje rokodelske 
dediščine pa je izdelava pripomočkov za predenje 
in česanje volne. Iz Loškega muzeja smo pridobili 
star kolovrat, nato pa je mojster Roman Oblak iz 
Žirovskega Vrha izdelal repliko originala. Obnovi
li pa smo tudi greben za česanje volne ali gredeše, 
ki nam jih je podaril Jože Potočnik iz Selc, zobce 
in usnjene bleke pa je obnovil Bogdan Ambrožič 
iz Ljubnega. Oba pripomočka sta stalno prisotna 
v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka.

Številni kosi oblačil za plesalce folklornih 
skupin so že izdelani, tako da jih društvi že 
preizkušata na raznih prireditvah in predstavitvah. 
Odzivi so pohvalni. V celoti pa se bodo člani obeh 
društev z novimi oblačili predstavili v nedeljo, 27. 
julija, na tradicionalni prireditvi Praznik žetve na 
Javorču v Žirovskem Vrhu, kamor vabimo vse, 
ki jih zanima, kako so se ljudje na Škofjeloškem 
oblačili v sredini 19. stoletja, in vse, ki jih zanima 
pestro dogajanje na podeželju v času žetve.

Tatjana Bogataj,  
Razvojna agencija Sora, d.o.o.

V šolo je hodila v takratni sokolski dom. Na 
svoj račun se pošali, da je bila takrat v šoli tako 
pridna, da se je brati in pisati naučila šele na stara 
leta. V šolo so hodili le takrat, ko je bilo lepo 
vreme, saj zaradi pomanjkanja obleke in obutve 
drugače niti ni šlo. Bolj skromno je bilo življenje 
v tistih časih. Poznalo se ji je, da je doma iz velike 
družine, saj je znala poprijeti za vsako delo. Od 
očeta, ki je bil mojster za različne stvari, se je na 
kmetiji naučila številnih opravil in to znanje ji je 
kasneje v življenju pogosto prišlo prav. 

Že od svojega otroštva dalje ima zelo rada 
otroke, zna pa biti tudi stroga. Doma je rada 
skrbela za mlajše brate in sestre ter jih pestovala 
in pazila. Tudi ko se je leta 1953 poročila h 
Košancu v center vasi, ni nikoli hodila v 
službo. Redili so nekaj glav živine, prašiče 
in obdelovali travnike in njive na več koncih. 
Mleko so imeli vedno pri hiši, še celo oddajali 
so ga, saj je vsak dinar pripomogel k boljšemu 
življenju, ker je mož kot gozdni delavec bolj 
skromno zaslužil. 

Naši 90-letniki

Bila je varuška, babica, mesar …
Jožefa Telban se je rodila na kmetiji pri Sovodnkarju  na Sovodnju.  Bila je med 
starejšimi  v družini z enaindvajsetimi otroki.

Skrbela je za tri svoje otroke, za sestrino 
hčer, postala pa je tudi kar nekakšna varuška za 
otroke več sovodenjskih družin, katerih starši 
so bili zaposleni v tovarnah. Tudi vseh sedem 
vnukov je v njenem varstvu počakalo na prihod 
staršev z dela, saj tedaj še ni bilo vrtca v kraju. 
Ko sedaj opazuje male otroke sodobnih staršev 
z modernimi vozički, se spomni, kako je bilo 
desetletja nazaj: »Jaz sem jih včasih naložila 
kar na hrbet in smo tekli čez Sovodenj, pa je 
bilo dobro tudi brez vozičkov.« 

Kar je postavila na mizo, je bilo okusno
Košancova Žefka je zelo rada kuhala. Da 

je bilo tudi dobro, kar je postavila na mizo, se 
spomnijo njeni najbližji. Vsega se je naučila 
od mame, ki je znanje prinašala s takratnih ku
harskih tečajev za kmečke gospodinje. Včasih 
je bil jedilnik precej enoličen: »Malo koruzne 
župe pa krompirja, krompirjevih in koruznih 
žgancev. Nič se nismo izmišljevali, da kaj ni 
dobro, kot se sedaj.«

Bila je še priročni 
zdravnik, porodničar, 
mesar. Po okoliških 
domačijah je pri po
rodih spremljala tudi 
takratno vaško babi
co. Kasneje je marsikateri porodnici pomagala kar 
sama. Nekoč je zaklala celo manjšega pujsa. Med 
hrano je ostal nezmečkan droben krompir, ki se je 
živali zataknil v grlu. Vaškega mesarja ni mogla 
tako hitro dobili in da prirastek ne bi šel v nič, se je 
odločila ukrepati kar sama. Mesar jo je pohvalil za 
dobro opravljeno delo in le še razkosal pujsa. 

Tudi klekljala je in čipke prodajala Pavli 
Hobič, s katero sta bili tudi prijateljici.

Vdova je že 23 let. Visoko starost je dočakala 
kljub skromnemu življenju in trdemu delu v mla
dosti, kljub številnim bosonogim kilometrom. Le 
sladkor ji nagaja zadnjih trideset let. Rada gre na 
sonce pred hišo. Še vedno pa skrbno popestuje 
mlajšo med enajstimi pravnukinjami in pravnuki, 
ki še posedi pri miru, za večjimi in bolj gibčnimi 
pa ne zmore več tekati. Vedno je bila rada med 
ljudmi in tako je še danes, saj ne mara biti sama.

Milka Burnik
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Člani Folklorne skupine Žirovski Vrh v novih kostumih
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Praznik sv. Urha  
v Leskovici

V Leskovici se farani že tradicionalno po-
veselijo ob godu zavetnika svetega Urha, ki 
goduje 4. julija. Po maši, ki jo v farni cerkvi na 
nedeljo, najbližje godu, daruje domači župnik 
Jože Dolenc, običajno pripravijo še druženje za 
vse farane. Letos se jih je več deset poveselilo 
ob dobrotah domačih gospodinj in praženem 
krompirju izpod rok Milana Ferenčaka.    P. N.

Posebej nevarno je razpokan obok, ki bi 
se ob širitvi razpok lahko zrušil. Vzrok za to 
je posedanje vlažnega terena, kar je statično 
močno oslabilo cerkev. Vaščani so skupaj z 
župnijo pristopili k obnovi. Strokovnjaki so pre
gledali objekt in podali oceno, na podlagi katere 
se je naredil projekt obnove. Pred časom so že 
vstavili jeklene vezi pod obok. Sedaj poteka 
utrditev temeljev z železobetonskim obročem 
zunaj in znotraj stavbe. Potrebna bo še obnova 
ometov in opreme v notranjščini ter ureditev 
boljšega odvodnjavanja.  Pri obnovah že več 
kot 25 let sodeluje trenutno edini cerkveni 
ključar Janez Likar, ki ob podpori žene Danice 
spodbuja še druge sovaščane, da ohranjajo to, 
kar so jim zapustili predniki. Za zahtevnejša 
gradbena dela so najeli izvajalca, domačini pa 

Podružnica sv. Jedrti v Čabračah

Cerkev bodo temeljito obnovili
Na južnem pobočju Blegoša ob cesti k domačiji Izgorc stoji cerkev, posvečena sveti 
Jedrti. Cerkev je do leta 1960 spadala pod župnijo Poljane, nato pa je prešla pod 
župnijo Trata. Ker jo je precej načel zob časa, so v devetdesetih letih uredili drenažo in 
poskrbeli za novo kritino na cerkvi in zvoniku ter fasado. V zadnjih letih pa so se začele 
širiti razpoke po celotni dolžini stavbe, zato so se odločili, da jo temeljito obnovijo.

so zraven opravili kar nekaj ur prostovoljnega 
dela. Pomagajo tudi gospodinje, ki kuhajo hrano 
za delavce. Kot povesta Likarjeva, so se dela 
zaradi težav z izvajalcem zavlekla, sicer bi bila 
v začetku poletja že končana. 

Nekdaj znano romarsko središče
Cerkev je za vasico v hribih nenavadno velika 

in presega povprečje podeželske podružnice, 
razlog pa je v tem, da so jo pomagali zgraditi 
številni romarji, ki so v preteklosti prihajali v 
Čabrače. Cerkev sv. Jedrti je daleč naokoli 
slovela kot kmečka božja pot. Sveta Jedrt ali 
Gertruda velja za zavetnico kmetov, posebej kot 
priprošnjica pred škodljivci, ki uničujejo pridelek. 
Romarji so prihajali iz širše cerkljanske okolice 
in iz celotne Poljanske doline. Kot se spominja 
Pavla Klemenčič, dolgoletna cerkovnica čabraške 
cerkve, so še v letih po drugi svetovni vojni na 
god svete Jedrti, 17. marca, prišli romarji, ki so 
darovali ajdo in fižol. Še danes je v cerkvi ohran
jen mernik ‒ merska posoda za žita, s katero so 
merili količino darovanih pridelkov. Cerkvena 
ključarja sta te pridelke zbirala na posebni kamniti 
mizi pred vhodom v cerkev in jih nato kasneje 
prodala, izkupiček pa se je namenil vzdrževanju 
cerkve. Okoli cerkve so bile ob romarskem shodu 
tudi stojnice. Župnik je romarjem ob tej priliki 
blagoslovil tudi različna semena, ki so jih prinesli 
s sabo, običajno le za pest, zavito v robec, nato so 
jih doma pomešali med vse seme. 

Sedanja cerkev je v začetku 18. stoletja predela
na starejša stavba. Ima razgibano obliko z grbasto 

streho in bogato členjeno vhodno fasado. Glavni 
oltar in prižnica sta delo poljanske Šubičeve podo
barske delavnice iz 19. stoletja. Stranska oltarja 
sv. Marjete in sv. Lenarta sta kvalitetna primerka 
baročnih oltarjev iz srede 18. stoletja. Poseben okras 
cerkve so elegantne štukature – mavčni detajli na 
zidovih, v tipičnih oblikah za cerkve v Poljanski 
dolini in njeni ožji okolici.  Med najstarejše z letnico 
ugotovljive izdelke iz hotaveljskega kamna spadajo 
bifore (dvojne line) na zvoniku ‒ na enem izmed 
stebričev je vklesano leto 1723.

Obnova je velik zalogaj 
Gorenjevaški župnik Gregor Luštrek je 

povedal, da bo proračun nujne obnove znašal 
preko 100.000 evrov. Za prizadevnost pri skrbi 
za cerkev se zahvaljuje ključarju Likarju in 
njegovi ženi ter ostalim vaščanom, ki sodelujejo 
pri delih. Soseska obsega le male vasi Čabrače, 
Jelovico, Sušo in del Volake, zato je obnova za 
tako majhno število ljudi velik zalogaj. Župnik 
skupaj z vaščani vabi vse, ki jim ni vseeno 
za našo kulturno in duhovno dediščino, da 
pomagajo pri prenovi. Posebej vabijo kmete, da 
obudijo tradicijo romanja svojih prednikov, in 
vse, ki so kakor koli povezani s kraji v soseski 
sv. Jedrti. Maše so v nedeljo trikrat letno: na 
nedeljo po sv. Jedrti (17. 3.), na Marjetino ne
deljo (po 20. 7.) in na ‘sejm’ na zadnjo nedeljo 
v septembru (letos 28. 9.). Običajno je maša ob 
10. uri. Maše so vedno tudi ob godu sv. Jedrti 
(17. 3.) in sv. Lucije (13. 12.), na velikonočno 
soboto imajo tudi blagoslov jedi. 

Jure Ferlan

Sredstva za obnovo lahko darujete v gorenjevaškem 
župnišču ter na račun župnije Trata  

(TRR 19190-500 810 7293). Informacije: župnijski urad 
Trata, Trata 8, 4224 Gorenja vas, tel. 04 518 17 00, 

e-pošta: zupnija.gorenja.vas@siol.net.

Vsako leto se romarji iz župnije Nova Oselica 
na prvo soboto v juliju odpravijo na romanje v 
cerkev sv. Antona Padovanskega v Idrijo. Letos 
se je na pot z lastnim prevozom tja podalo okrog 
60 krajanov. Cerkev stoji na strmi vzpetini nad 
mestom, postaviti pa jo je dal leta 1678 pred-
stojnik idrijskega rudnika baron Lichtenheimb. 
Zgrajena je v baročnem slogu in ima bogato 
notranjo opremo. Veliki oltar je leta 1837 izdelal 
Luka Čeferin iz Leskovice. Romarski kompleks 
dopolnjuje Kalvarija s kapelami iz leta 1766. Po 
besedah novooseliškega župnika Jožeta Pojeta 
niti najstarejši farani ne vedo povedati, kdaj naj 
bi se ta romanja začela, izvirajo pa iz zaobljube 
za lepo vreme, saj imajo še danes v Idriji mašo 
v ta namen; v novejšem času pa tudi za varstvo 
pri delu in modre odločitve v življenju. Meje 
župnije Nova Oselica se ne skladajo povsem 
z občinskimi. Večina njenega teritorija spada 
v gorenjevaško občino, obsega pa še naselja 
Podlanišče in Cerkljanski Vrh iz občine Cer-
kno ter del naselja Koprivnik iz občine Žiri. V 

V nedeljo, 6. julija, so se po maši vaščani 
Laz, Lajš, Robidnice, Leskovice, Studorja, 
Volake, Kopačnice, Krnic in Debeni spet 
družili med seboj na ‘sejmu’. 
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Tudi letos romali k sv. Antonu
preteklosti je območje Nove Oselice spadalo 
pod upravo župnije Cerkno. Iz tega obdobja se 
je verjetno ohranilo tudi romanje v Idrijo – na 
primorsko stran.

Jure Ferlan

Cerkev svetega Antona v Idriji
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Številčnost koscev, med katerimi so bili tudi 
kmetje, s katerimi lovci sodelujejo, in člani 
ostalih lovskih družin, je pripomogla, da je bila 
košnja končana v manj kot dveh urah. Dogodek 
je bil tudi priložnost za druženje. »Lovci in 
kmetje moramo sobivati, skrbeti za divjad, da 
ne povzroča prevelike škode. Po drugi strani 
pa ohranjati divjad in naravo za prihodnje gen
eracije,« je odločen Daniel Vehar, predsednik 
LD Gorenja vas. »Moram poudariti, da s kmeti 
zelo dobro sodelujemo, obveščajo nas o spom
ladanskih pokosih, saj so kmetijski stroji zelo 
neugodni za mladiče. Škodo rešujemo sproti, 
kmetom damo razna semena, gnojila.« Letos se 
je na območju naše občine razširil divji prašič, 
v zadnjih letih je prisoten jelen, ki povzroča 
škodo, sploh če je v tropih, tako v gozdu kot 
na polju. Lovci med drugim razpolagajo tudi s 
krmnimi njivami z namenom, da divjad lažje 
preživi zimo, se prehranjuje na teh njivah in ne 
povzroča škode na poljih. Tu opravijo veliko 
prostovoljnega dela v obliki košnje, setve ovsa, 

LD Gorenja vas

Tradicionalno so kosili v Makovicah
Lovska družina (LD) Gorenja vas že tradicionalno organizira družabni dogodek  
‒ košnjo v Makovicah. Kosci, ki so se v Makovicah zbrali že 24 zapored, so 
pokosili senožet ob bivaku, ki so ga postavili leta 1995. 

ajde … Tudi februarski žledolom je na srečo 
divjadi prizanesel. »Odstrela zaradi žledoloma 
zato nismo povečali,« je povedal predsednik 
družine. 

V svoje vrste vabijo mlade,  
ki jim je mar za naravo 

Ob tem je poudaril: »Država sicer posreduje 
načrt odstrela, ki ga je potrebno v tekočem letu 
izpolniti, v nasprotnem primeru je društvo pri
morano plačati denarno kazen.« Da bi družina 
povečala število lovcev (saj jih sedaj šteje 41, 
zgolj eden pa se jim je pridružil v preteklem 
letu), skupaj z OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, 
ribiško družino in gozdarji na dan zemlje, 22. 
aprila, pripravijo predstavitev svoje dejavnosti. 
»Mladim tako predstavimo lov in društvo ter 
dejstvo, da nismo zgolj lovci temveč tudi varuhi 
narave. Naj izkoristim priložnost, da medse 
povabimo mlade, ki jim ni vseeno za naravo. 
Veseli bomo vsakega novega člana.« 

Lovska družina bo v 17. avgusta v Mak
ovicah organizirala tudi 3. strelski memorial 
Borisa Pivka v streljanju z malokalibrsko puško. 
V lovski koči na Javorču pa bodo, predvidoma 
jeseni, uredili apartmaje in prenočišča. 

Lidija Razložnik

Prehode za dvoživke se predvsem zaradi 
ekonomskega vidika gradi pri novogradnjah 
ali obnovah cest na območjih, ki so v biopor
talu (www.bioportal.si) evidentirani kot črne 
točke povozov dvoživk. Na Zavodu RS za 
varstvo narave (ZRSVN) so pojasnili, da so 
vse dvoživke zavarovane in ogrožene, zato jih 
varujejo predpisi, ki pa striktno ne zahtevajo 
izgradnje prehodov, temveč ohranjanje vrst in 
njihovih habitatov. Dodali so še, da je izgradnja 
prehodov potrebna, če se strokovno presodi, da 
bo imela cesta neugoden vpliv na dvoživke. 

Ker je na območju obstoječe ceste Gore
nja vas–Hotavlje zabeleženih več povozov 
dvoživk, evidentirana pa je tudi zavarovana in 
ogrožena vrsta dvoživke sekulja (Rana tempo

Gorenjevaška obvoznica še z druge perspektive

Povozi dvoživk ogrožajo obstoj  
vrst in varnost v cestnem prometu
Med že zgrajenimi objekti na gradbišču obvoznice je tudi prehod za dvoživke. To 
pomeni, da spomladi ne bo več množičnih povozov dvoživk, s čimer se ogroža 
obstoj živalskih vrst, večja pa bo tudi prometna varnost, saj je zaradi povoženih 
dvoživk cestišče bolj spolzko.

raria), so pod cestiščem zgradili prehod, ki bo 
omogočil prehajanje z dvema cevnima prepus
toma. Vzdolž obvoznice je v smeri proti naselju 
predvidena protihrupna ograja, ki bo prevzela 
funkcijo preprečevanja dostopa dvoživkam na 
cestišče. Če bodo po odprtju obvoznice z moni
toringom ugotovili, da so povozi dvoživk v času 
migracij kljub izvedenim ukrepom pogosti, bo 
treba dvoživkam dostop do cestišča preprečiti še 
z dodatnimi ukrepi, kot so postavitev začasnih 
ograj, ki bi jih hkrati usmerjale v cevne pre
puste. Te bi postavili le v času množičnih 
selitev, to je februarja in marca. 

Zakaj so prehodi za dvoživke potrebni
Na ZRSVN so pojasnili, da so prehodi za 

dvoživke pomembni in potrebni za ohranjanje 
populacije. Dvoživke se do svojih vodnih in 
kopenskih habitatov navadno selijo po ustaljenih 
selitvenih poteh. Ceste pomenijo oviro na teh 
poteh, saj jih mnogokrat sekajo, tako da na teh 
mestih prihaja do množičnih povozov. Ker je 
mreža cest vedno gostejša, prav tako promet, 
je življenjski prostor dvoživk vse manjši in 
bolj razdrobljen. Tako postajajo povezave med 
populacijami vse slabše, prihaja do zmanjšanja 
pretoka genskega materiala, kar lahko sčasoma 
privede do izumrtja vrste. Biolog dr. Danilo Bevk 

pa je opozoril tudi na to, da dvoživke sodijo v 
skupino živali, ki so jih spremembe v okolju, ki 
jih je povzročil človek, najbolj prizadele, pred
vsem z izsuševanjem mlak, regulacijo vodotokov 
in intenzivnim kmetijstvom. »Zaradi vsega tega 
je večina vrst ogroženih. Vedno več jih zaradi 
naraščajočega prometa konča tudi pod kolesi 
avtomobilov, kar lahko preprečimo z gradnjo 
podhodov. S tem ne prispevamo le k varstvu 
dvoživk, ampak tudi k varnosti v cestnem pro
metu. Veliko povoženih dvoživk namreč poveča 
spolzkost vozišča,« je dodal Bevk.

Dvoživke so pomemben člen ekosistema 
Pojasnil je še, zakaj bi si morali prizadevati 

za ohranitev dvoživk: »So pomemben člen v 
prehranjevalni verigi znotraj ekosistema. 
Prehranjujejo se predvsem z žuželkami, polži 
in drugimi manjšimi živalmi ter so pomemben 
vir hrane za druge živali, kot so ribe in ptice. 
Poenostavljeno povedano lahko rečemo, da 
manj, ko bo dvoživk, več bo muh, komar
jev, polžev ..., tega pa si verjetno ne želimo. 
Marsikje v tujini, kjer se koristnosti dvoživk 
bolje zavedajo, se zelo potrudijo, da jih priv
abijo v vrt. Pripravljajo jim mlake (brez rib!), 
krastačam pa celo nastavljajo zatočišča, v 
katerih se zadržujejo prek dneva, ponoči pa po 
vrtu pobirajo polže.«

Tina Dolenc

Lovcem se radi pridružijo kmetje in skupaj 
pokosijo obsežno snežet ob bivaku.
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Prehod za dvoživke na gradbišču obvoznice
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Občina Gorenja vas  Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, 
in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, 
gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje 
gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih 
lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu 
trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. 
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja 
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi 
predpisi.

2. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za 
lovišče, ki leži na območju občine Gorenja vas - Poljane,
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

3. PREDMET PODPORE
• Sofinanciranje stroškov v zvezi z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

4. UPRAVIČENI STROŠKI
• Stroški povezani z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

5. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev je  1.650,00 evrov.

6. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
• Povabilo k oddaji vloge
• Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
• Postopek za izbor sofinancerja
• Vzorec pogodbe
• Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev
• Obrazce:
- Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS
- Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v 
Podblegaških novicah do zaključka tega javnega razpisa, to je do 28. 8. 2014.

8. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina 
Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, in sicer najkasneje do vključno 
28. 8. 2014 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo 
zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici 
in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: 
• Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo;
• Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

9. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG
Odpiranje vlog bo 3. 9. 2014 ob 11. uri v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
c. 87, 4224 Gorenja vas. Odpiranje vlog ni javno.

10. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Zavržene bodo vloge:
-  ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, ki so določeni v 
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si/javni razpisi ali pa jo v tem 
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane 
(tajništvo občine).

12. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po 
telefonu: 
04/51-83-114 vsak delovni dan od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti: natasa.kopac@
obcina-gvp.si.

V Gorenji vasi, junij 2014
ŽUPAN

Milan ČADEŽ, l.r.

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS št. 14/12), v povezavi Zakonom 
o divjadi in lovstvu (U.l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Statuta Občine  Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS, št. 85/13) in Odloka o proračunu Občine 

Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Ur.l. RS, št. 110/2013) objavlja Občina Gorenja vas - Poljane.

JAVNI RAZPIS
           za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Kot so sporočili z občine, v prihodnje v utrdbi na Golem 
vrhu načrtujejo nekaj novosti: izdelali bodo varovalno ograjo 
ob vhodu skozi lino, v utrdbi pa bodo obiskovalcem ponudili 
tudi možnost balinanja. Sporočajo še, da bodo stalno zbirko 
v rovu dopolnili z novimi predmeti, ki pa jih bo potrebno 
prej še obnoviti. 

Vsako prvo soboto v mesecu, tudi poleti, ob 10. uri poteka
jo v utrdbi na Golem vrhu organizirani ogledi. Predhodne pri
jave niso potrebne, na občini pa priporočajo primerno obleko 
in obutev ter naglavne svetilke. Cena vodenja je 4 evre na 
osebo oziroma po veljavnem ceniku za organizirane skupine. 
V soboto, 2. avgusta, bo vaša vodnica Ivanka Žakelj. 

D. P.

Organizirano vodenje po Rupnikovi liniji tudi poleti
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O simptomih prekomerno aktivnega sečnega 
mehurja in odpravljanju težav so spregovorili na 
nedavni okrogli mizi z naslovom »Kako ukro
titi prekomerno aktiven sečni mehur?«. Točnega 
podatka o tem, koliko ljudi v Sloveniji trpi zaradi 
povečane aktivnosti sečnega mehurja, zaradi sk
upka različnih simptomov, ni, večina ljudi pa jo 
povezuje z znaki staranja in se zato za obisk pri 
zdravniku sploh ne odloči. Nekateri bolniki menijo, 
da sta prekomerno aktiven sečni mehur in uhajanje 
urina naravni del staranja, nekaterim je o tem 
nerodno govoriti, nekateri pa so prepričani, da za 
tovrstne težave ne obstaja nikakršno zdravljenje.

»Prekomerno aktivni sečni mehur je težava, ki 
neposredno ne ogroža življenja v smislu vitalnih 
funkcij, znižuje pa kakovost življenja bolnikov,« 
je na okrogli mizi povedal izr. prof. dr. Adolf 
Lukanovič, strokovni direktor Ginekološke klinike 
UKC Ljubljana in predsednik Združenja ginekol
ogov in porodničarjev Slovenije. Poudaril je, da je 
o tej težavi treba javno govoriti. Urinska inkonti
nenca, ki pomeni nehoteno odtekanje urina, vpliva 
na samopodobo bolnikov, na njihovo uveljavljanje 
v družbi, poleg tega pa predstavlja tudi družbeno

Težave z mehurjem

Prekomerno aktivni sečni mehur ni običajni znak staranja
Pogosta težava, ki lahko pomembno zmanjšuje kakovost življenja, je prekomerno 
aktivni sečni mehur. Kljub temu pa kar 40 odstotkov bolnikov s to težavo svojemu 
zdravniku nikoli ne potoži o motečih simptomih.

ekonomski problem. V Sloveniji se namreč letno 
porabi 15 milijonov evrov za medicinskotehnične 
pripomočke. Zato je treba narediti več na področju 
preventive, torej pri preprečevanju te nadloge.

Bolezen prizadene  
tako ženske kot moške

Simptomi prekomerno aktivnega sečnega 
mehurja se pojavljajo tako pri ženskah kot pri 
moških. A se je o prekomerni aktivnosti sečnega 
mehurja pri moških začelo govoriti šele v zadnjih 
letih. Še deset let nazaj je prevladovalo mnenje, 
da je to bolezen žensk. »Večino simptomov, ki jih 
urologi imenujemo simptomi spodnjih sečil, se je 
pri moških bolj pripisovalo težavam s prostato,« je 
povedal mag. Dejan Bratuš, predstojnik oddelka 
za urologijo v UKCju Maribor in predsednik 
Združenja urologov Slovenije. 

Do urinske inkontinence ali nenadzorovanega 
uhajanja urina lahko pride ob naporu, ki je pos
ledica slabosti mišice zapiralke sečnega mehurja. 
Prekomerna aktivnost sečnega mehurja pa se kaže 
v nujnostni ali urgentni inkontinenci. A sečni mehur 
ni tako preprosto zgrajen, da bi težave nemudoma 

opredelili. Skoraj tretjina bolnic ima po besedah 
Lukanoviča t. i. mešano urinsko inkontinenco, torej 
simptome in znake ene in druge. 

Do stresne urinske inkontinence pride zaradi 
oslabljenega zapornega mehanizma kot sestavnega 
dela vezivno mišičnih struktur medeničnega dna, 
ki je pri ženskah bolj prizadet zaradi nosečnosti 
in poroda. Drugi pomembni dejavniki, ki vplivajo 
na oslabljeno mišično zapiralko, so med drugim 
še kronično zaprtje, težko fizično in stoječe delo. 
Breme bolezni, ki ga povzroča prekomerno aktivni 
sečni mehur, se kaže v večji odsotnosti zaposlenih z 
delovnega mesta, motivaciji v vsakdanjem življenju, 
v omejitvah socialnega uveljavljanja, kot so športne 
in prostočasne dejavnosti ter partnersko življenje. 

Več načinov zdravljenja
Zdravljenje prekomerno aktivnega sečnega 

mehurja poteka na več načinov, in sicer z manj 
invazivnimi, t. i. konservativnimi metodami, kot 
je trening sečnega mehurja. Srednje invazivna 
metoda je zdravljenje s tabletami, obstaja pa tudi 
invazivno zdravljenje s kirurškimi posegi. Na 
področju zdravljenja z zdravili je po dolgem času 
na voljo novo zdravilo, od katerega si po Bratuševih 
in Lukanovičevih besedah zdravniki po celem svetu 
veliko obetajo. 

T. D.

Na fotografiji so vsa zelišča, ki so opisana 
v članku, razen luštreka, ki ima liste podobne 
zeleni, le da je bolj svetle barve, po okusu ga 
ne moremo primerjati z nobeno rastlino v vrtu. 
Od zelišč največkrat uporabljamo liste. Najprej 
zelišča na stebelcu operemo, nato potrgamo liste 
in zelišče na drobno nasekljamo na solato, v juho, 
golaž, namaze …  Sveža zelišča dodajamo jedem, 
ker jim izboljšajo okus, prispevajo dragocene 
količine vitaminov, mineralov, rudnin in eteričnih 
olj. V sezoni zelišča posušimo ali shranimo v 

Zelišča

Izboljšajo okus jedem in zdravijo
Sedaj je sezona zelenjave in sadja, zato je dobro poznati tudi zelišča, da jih 
lahko kombiniramo z enim ali drugim. Sadje, zelenjavo in zelišča je imenitno 
poznati po okusu, še prej pa po imenu, zato se bomo danes sprehodili okrog 
zelišč na našem vrtu.

skrinjo, a imajo manjši učinek. V sol nasekljana 
sveža zelišča so zelo uporabna zadeva za soljenje 
določenih jedi. Če so v soli prava zelišča, je solata 
prečudovitega okusa. Z zelišči in kmalu dozorelo 
zelenjavo bomo naredili okusno domačo vegeto. 
LUŠTREK: Z njim se lahko namažemo,  preden odidemo v gozd, kajti 
odganja klope. Je močno dišeča rastlina in na drobno nasekljan daje 
goveji juhi poseben okus. Včasih so ga uporabljali za odvajanje vode, 
pospešuje mesečno perilo, uporabljajo  ga za zdravljenje jeter in ledvic, 
pospešuje celjenje odprtih in gnojnih ran. Korenina namočena v žganju 
odpravlja trebušne težave. Luštrek pospešuje prebavo, spodbuja tek in 
krepi želodec. Uporabljali so ga tudi za spodbujanje teka pri živalih. 
1. PELIN: Nekateri ga imajo bolj za okras in lovljenje uši, kajti njegove 
grenčine so tako močne, da pokvari okus vsakemu čaju. Če ga pijemo, 
lahko izboljšamo kri, izboljšuje delovanje ledvic, uravnava presnovo, 
odpravi neprijeten zadah, izboljša prekrvavljenost. V kisu prevret pelin 
pomaga pri zastrupitvi z gobami. 
2. ŽAJBELJ: Z žajbljem začinjene jedi postanejo lažje prebavljive, 
predvsem pa da izvrsten okus svinjski pečenki, jagnjetini in zajčjemu 
mesu. Pomaga pri prehladnih obolenjih, ureja potenje, čisti kri, zdravi 
živčne motnje, sveži listi blažijo bolečino pri vnetih dlesnih, zdravi vnetje 
črevesja, jeter in sečil. Sladkorni bolniki pijejo čaj iz rmana in žajblja. 
Izpiranje s čajem pomaga pri zdravljenju belega toka. 
3. DROBNJAK: Tega dobro pozna vsaka gospodinja in pripravlja štruklje, 
potico in potrese zeleno solato. Drobnjak izboljšuje kri, ureja prebavo, 
odpravlja vetrove, zbuja tek in bi ga bilo potrebno uživati tudi pozimi. Dva 
lončka na okenski polici zadostita potrebam družine za skutne namaze 
preko zime. Prevelike količine drobnjaka škodujejo zdravju. Posušen in 
kuhan izgubi učinkovine. 
4. VRTNA KREŠA: Ima veliko zdravilnih učinkovin, a ni priporočljiva za 
uživanje daljše obdobje. Zelo močan okus izboljša zeleno solato in jo 
uporabljamo res kot začimbo. Krasno je, ker zelo hitro pomladi ozeleni 
in jo uporabljamo do sredine julija. 
5. BAZILIKA: Najlepše diši in ne sme manjkati na paradižnikovi solati. 

Vanjo damo vsa zelišča, korenje, rumeno in črno 
kolerabo, nadzemno kolerabo,  papriko, gomolj 
zelene, feferone in še bi se kaj našlo na vrtu. 
Preverite. Vse dobro solimo, pustimo nekaj časa 
v posodi, nato pa nadevamo v male steklene 
kozarčke in zapremo. Pozimi ne bomo imeli 
težav pri kuhanju zelenjavnih juh, omak, golažev, 
prelivov za testenine, ker je v tej domači vegeti 
toliko zelenjave. 

Jana Rojc 

Zdravilno moč ima za vse bolezni sečil, z grgranjem si ozdravimo hripavost 
in bolečine v grlu. 
6. ORIGANO: Spodbuja tek, sicer ga največ uporabljamo za začimbo na 
pici, saj brez tega okusa ni dobre pice. Rastlina je podobna majaronu, a 
ima drobnejše liste in je svetlejše barve. 
7. ROŽMARIN: Pečenega krompirja v pečici ni brez rožmarina. Pomaga 
pri slabi prekrvavitvi, slabi prebavi, dvigne krvni pritisk, poživi delovanje 
jeter, Kneip ga je uvrstil med rastline, ki najbolj krepijo srce. 
8. ŠETRAJ: Dodajamo ga lahko v zelenjavne juhe, omake, k mesu, sicer 
je rastlina, ki pomaga pri ustavljanju driske. Če sladkorni bolniki pijejo 
šetrajev čaj, se jim zmanjša občutek žeje. 
9. SLADKI KOMARČEK: Nasadila sem ga v cvetlični lonec za okras, 
kajti listi so tako lepi puhasti, a ga bomo imeli za čaj. Pomaga pri 
trebušnih težavah. 
10. PETREŠILJ: Vsi ga dobro poznamo kot začimbo, a ima tudi močne 
zdravilne učinke, pomirja krče, odpravlja vetrove, odvaja vodo v nogah, 
zdravi ledvice. 
11. ZELENA: Zeleno in peteršilj lahko uporabljamo za pripravo jutranjega 
napitka skupaj z orehi in jabolki. Zelena zbuja tek, krepi živce,  izboljšuje 
krvno sliko, dajejo jo sladkornim bolnikom v obliki juh, priporočajo jo 
moškim. Grki jo imajo za simbol sreče in veselja. 
12. MAJARON: Z oljem, v katerem se je tri do štiri tedne namakal svež 
majaron, namažemo utrujene noge, predvsem po napornih pohodih, z njim 
mažejo krčne žile in ovijejo noge, revmatične roke in noge, zatrdele bezgavke. 
Majaron zelo pomaga pri živčnih obolenjih. V kuhinji ga uporabljamo manj kot 
ostala zelišča, a ga lahko dodajamo omakam za testenine, mesnim jedem, 
ričetu, krompirjevim in drugim zelenjavnim narastkom … 
Iz vseh teh zelišč v pravi meri bi lahko naredili balzamični kis. Ga je kdo 
uspel narediti in bi ugotovitve posredoval naprej?
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Pevska sekcija deluje pod vodstvom Olge 
Fic in organizira glasbene nastope po različnih 
krajih in organizacijah ter etnoloških prired
itvah. Program poleg petja (dva vokala in 
inštrument) znanih, ljudskih, narečnih in avtor
skih slovenskih pesmi popestrijo s pripovedo
vanjem hudomušnih zgodbic ali s skeči.

Fotosekcija pod vodstvom Vita Debel
jaka organizira fotografske izlete, razstave in 
izobraževanja. Radi se udeležujejo tudi sejmov 
in drugih razstav. V načrtu imajo organizirati 
kratko jesensko fotodelavnico za učence šole. 

KUD Trata-Gorenja vas

Nad slikanjem navdušenih  
vedno več Poljancev, tudi mlajših
KUD Trata-Gorenja vas je bil ustanovljen v letu 2002 z namenom popestriti kul-
turno dogajanje v Gorenji vasi in okolici. Društvo združuje 36 članov, ki delujejo 
v likovni, fotografski, pevski in dramski sekciji. Poleg sodelovanja v posameznih 
skupinah člani pripravljajo tudi skupne projekte in kulturne večere, s čimer želijo 
prispevati k bogatejšemu družabnemu in kulturnemu življenju v občini.

Delavnica bo primerna tudi za 
odrasle oziroma vse tiste, ki si 
želijo osvojiti znanje fotogra
firanja ali letega nadgraditi.

Za ljubitelje igre je tu tudi 
otroška in odrasla dramska 
sekcija. Odraslo vodi Peter Ro
zinger, mlajšo, ki je nastopila 
na prireditvi ob 40letnici PD 
Gorenja vas, pa Jana Rojc. 

Izjemno aktivni pa sta odras
la in otroška likovna sekcija, ki 
prirejata in organizirata samos
tojne in skupinske razstave 
članov, otroške ročnoustvarjalne 
delavnice, soorganizirata in 
sodelujeta na likovnih kolonijah 
in natečajih, organizirata slikar
ske začetniške in nadaljevalne 
tečaje. Letos so člani sekcije 
svoja slikarska dela na ogled 

postavili v Kulturnem centru slikarjev Šubic in 
sodelovali na Šubičevem extemporu. Trenutno si 
je slikarska dela možno ogledati v Taverni, v Gos
tilni Pr’ sedmic in v Centru slepih, slabovidnih in 
starejših v Škofji Loki, kjer so pripravili čudovito 
otvoritev s kulturnim programom. »V naših vrstah 
imamo več glasbenikov, ki so program popestrili 
s prepevanjem, igranjem na harmoniko, flavto in 
kitaro. Program smo sooblikovali tudi z branjem 
zgodb in pesmi.« 

V maju so organizirali dvodnevno slikarsko 
kolonijo v Pliskavici, kamor se je odpravilo 

dvanajst slikarjev. Najprej so slikali v Štanjelu, 
naslednji dan v Pliskavici. »Imeli smo čudovito 
vreme, razpoloženje udeležencev je bilo 
krasno in obljubili smo si, da si kaj takega še 
privoščimo«. Uspešno so izvedli tudi kolonijo 
na Slemenih, ki se je nadaljevala z razstavo ob 
harmonikarjih. Udeležili so se slikanja v okviru 
Čipkarskih dni v Žireh in nato dela razstavili v 
domu pri Bahačevem vrtu. »Preteklo leto smo 
podarili dve sliki Karitasu, ki organizira proda
jno razstavo po vsej Sloveniji in v Trstu. Ena 
zmed slik je bila prodana na gradu Zemono na 
prvi razstavi. Prodajno razstavo za dobrodelne 
namene smo imeli tudi v Mercator centru,« je 
društveno dobrodelnost pojasnila Rojčeva. 

Radi razstavljajo doma,  
znanje prenašajo na mlade

»Naše talente in dela si želimo čim večkrat 
predstaviti domačinom, zato radi razstavljamo 
v domačih krajih. Konec julija bomo sode
lovali na etnološki prireditvi Praznik žetve na 
Žirovskem Vrhu, sicer pa smo že v dogovoru 
z drugimi organizacijami, da bi pripravili raz
stave. Prav tako bomo veseli sodelovanja še s 
katerim od slikarjev, saj pridobljenega slikar
skega znanja ni nikoli preveč. Kar nekaj pa 
imamo tudi samostojnih razstav,« je povedala 
vodja slikarske sekcije Zvezdana Kralj.

Člani slikarske sekcije se zelo radi 
udeležujejo slikarskih tečajev z Majo Šubic, ki 
se odvijajo v zimskem času, prav tako imajo 
radi srečanja z Jernejo Kos. »V otroško likovno 
skupino so vključeni učenci od tretjega do 
devetega razreda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas. Učenke predmetne stopnje so vključene 
tudi v odraslo likovno skupino. Mali slikarji so 
bili navdušeni nad slikanjem v Štefanovi hiši. 
»Najprej smo si skupaj s starši ogledali hišo, 
nato pa slikali na platno in slike takoj vstavili 
v okvirčke. Na šolskem hodniku smo postavili 
razstavo, ksneje smo platna odnesli domov. 
Učenci radi slikajo z akvareli in akrili. Pri delu 
so zelo samostojni in ustvarjalni, izpod njihovih 
rok pa nastajajo prave umetnine. 

Drugo razstavo smo postavili na stopnišču 
pod steklo, kjer so naslikani šopki z akvareli. V 
letošnjem šolskem letu smo dokončali slike rib, 
ki krasijo steno v veliki zbornici. Uporabljali smo 
gobice in akvarele. Otroci so najbolj uživali pri 
slikanju z akvarelnimi barvicami, kjer z vodo in 
čopičem ustvariš končno sliko,« je dogajanje v 
otroški slikarski sekciji opisala Jana Rojc, sicer 
tudi predsednica društva in dodala:« Naša slikar
ska skupina je mešana po starosti od trinajst do 
petinšestdeset let in medse vabimo vse, ki bi v 
prostem času želeli poprijeti za čopič.« Društvo 
bo jeseni, poleg ostalih aktivnosti, organiziralo 
delavnice polstenja copat, izdelovanja rož iz krep 
papirja in izdelavo glinenih lončkov. Z veseljem 
pa bodo medse sprejeli tudi nove člane.

Lidija Razložnik

Mladinski mešani zbor sv. Stanislava Škofijske 
klasične gimnazije Ljubljana je pod vodstvom 
dirigenta in skladatelja Damijana Močnika 
postal absolutni zmagovalec prestižnega medn-
arodnega pevskega festivala in tekmovanja 
Kathaumixw 2014, ki je potekal v začetku julija v 
Powell Riverju v Kanadi, ter prejel naziv Choir of 
the World Kathaumixw 2014. Zmaga je pevkam 
in pevcem prinesla tudi glavno nagrado Totem 
Pole, ki bo spomladi 2015 prepeljan iz Kanade v 
Slovenijo. Poleg glavne nagrade je zbor osvojili 
tudi prvo mesto v kategoriji mladinskih zborov, 
drugo mesto v kategoriji odraslih mešanih zborov 
in prvo mesto v kategoriji ljudske glasbe. Na 
tekmovanju so izvajali skladbe Iacobusa Handla 
Gallusa, Josepha Rheinbergerja, Lojzeta Lebiča, 
Jakoba Ježa, Raymonda Murrayja Schafferja, 
Damijana Močnika in Ambroža Čopija. Med 
pevkami in pevci je bila tudi Kaja Slabe iz Pod-

Med zmagovalci tudi Kaja Slabe
jelovega Brda, sicer dijakinja Škofijske klasične 
gimnazije v Ljubljani. »To je moje prvo leto prepe-
vanja v zboru. Za nami je veliko vaj, nastopov in 
koncertov, zato sem zelo vesela, da se je naš 
trud obrestoval,« je po prihodu domov povedala 
Slabetova, ki se poleg petja ukvarja tudi s ple-
som. »Turneje so različne, pogoste so izmenjave 
z zbori iz tujine, tako smo denimo letošnje leto 
obiskali zbor v Trenčinu na Slovaškem, kjer je 
potekala izmenjava treh slovanskih zborov iz 
Slovenije, Slovaške in Poljske. Aprila smo gostili 
tudi pevski zbor iz Novega Sada v Srbiji,« je še 
povedala. Na mednarodnem festivalu v Powell 
Riverju je sodelovalo 25 zborov iz devetih držav: 
Kanade, ZDA, Rusije, Ugande, Nove Zelandije, 
Slovenije, Kenije, Češke in Tajvana. Med njimi 
so bili tudi večkrat nagrajeni zbori s številnih 
tekmovanj po vsem svetu. 

L. R.

Za člane slikarske sekcije je bila letošnja slikarska kolonija v 
Pliskavici nepozabna.
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Tudi v letošnjem šolskem letu so bili učenci 
naše šole vključeni v prostovoljsko delo, za kar 
smo jim zelo hvaležni. Vemo, da so se zelo trudili, 
zato smo jih nagradili z izletom v Ljubljano. Izleta 
se je udeležilo 25 učenk in učencev.

Najprej so si ogledali Reševalno postajo UKC 
Ljubljana, nato pa se sprehajali po ulicah Ljubljane, 
kjer se je dogajal Znanstival (festival dogodivščin, 
znanstvenih predavanj, eksperimentalnih delavnic 
in posebnih spektaklov).

Tadeja Jesenko in  Neža Justin iz 6. a sta takole 
strnili svoje vtise: “Zelo sva uživali na Znansti
valu. Posebej nama je bilo všeč, ko se je učiteljica 
Darinka peljala čez Ljubljanico. Bilo nama je tudi 
všeč v Kliničnem centru, saj naju je zanimalo, 
kako izgleda, ko dobijo klic na pomoč, in kako se 
odzovejo. Zelo so nama bili všeč triki z obroči in 
vrvico. Neža pa ni bila kaj zadovoljna, saj je imela 
hlače polite z oljem.”

Pevke in plesalke naše šole so konec maja odpo
tovale na gostovanje na OŠ Elvire Vatovec Prade 
pri Kopru, kjer so praznovali dan šole s poudarkom 
na tradiciji slovenske Istre.  S svojim nastopom so 
naše učenke popestrile njihovo zaključno prireditev 
ter z domačim pevskim zborom zapele tudi nekaj 
skupnih pesmi.

Tretješolci so predzadnji teden šolskega leta 
preživeli v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
Dom Medved na Medvedjem Brdu. V okolju, kjer 
se hrup zasliši le redko in kjer ni prometnega vrveža, 
poteka življenje umirjeno in v tesni povezanosti z 
naravo. Vreme jim  je tokrat zelo služilo, zato so 
večino časa preživeli v naravi – v najboljši učilnici 
na svetu. Z zanimanjem so raziskovali po bližnji in 
daljni okolici doma Medved in bili pripravljeni na 
vedno nove dogodivščine. Dnevi so bili napolnjeni 
z nepozabnimi doživetji in novimi spoznanji o 
orientaciji, vremenoslovju, onesnaževanju okolja, 
astronomiji, jamarstvu, travniškem in gozdnem 
rastlinju in živalstvu … Poudarek je bil tudi na 
gibanju. Vsak dan se je začel z jutranjo telovadbo. 
Dekleta so na umetni plezalni steni dokazala, da se 
lahko povsem enakovredno kosajo s fanti, pomerili 
so se v štafetnih igrah z žogo in v lokostrelstvu. 
Družili so se z vrstniki iz Lendave in se spuščali 

OŠ Poljane

Končno počitnice!
Naj v zadnjem prispevku, ki se nanaša na šolsko leto 2013/2014, natrosimo še nekaj 
zanimivih dogodkov, ki bodo učencem in učiteljem ostali v lepem spominu.

po dolgem in strmem toboganu. Zgrešili niso niti 
začetka svetovnega prvenstva v nogometu – temu 
dogodku na čast jim je kuharica za večerjo skuhala 
čisto posebne hrenovke, na katerih so bile odtisn
jene nogometne žoge. Teden je hitro minil, v petek 
so se še poslovili od lendavskih prijateljev in se 
odpeljali v Poljane, v objem svojih domačih.

Šola v naravi, športna tekmovanja …
Teden kasneje so pet nepozabnih dni preživeli 

tudi učenci sedmih razredov – v šoli v naravi v 
Domu Breženka v Fiesi. V prečudovitem okolju 
slovenske Istre so jih sredozemsko podnebje, rast
linstvo, rahla burja in dovolj toplo morje vsak dan 
sproti motivirali za nova odkritja in dogodivščine. 
Tako so spoznali življenje v bibavičnem, pršnem, 
priobalnem ter obrežnem pasu, raziskovali jezera 
v Fiesi, pogumno pripravili in pojedli školjke kla
pavice, raziskali mesto Piran in streljali z lokom. 
Nepozaben je bil izlet s kanuji do Krajinskega parka 
Strunjan ter vzpon na strunjanski klif. Okolico 
doma so dobro spoznali na orientacijskem pohodu, 
še bolj pa preko športnih dejavnosti, ki so jih vsak 
dan pošteno utrudile. Odbojka na mivki, nogomet 
in pa seveda plavanje so dejavnosti, brez katerih na 
morju ne gre … Zraven pa še lovljenje rib s pomola, 
druženje s prijatelji in kepica dobrega sladoleda – le 
kako bi se lahko šolsko leto zaključilo bolje?

Na naši šoli smo že tretje leto zapored orga
nizirali tekmovanje v atletiki za učence 5. razreda 
osnovnih šol Poljanske doline in 4. in 5. razreda 
podružničnih šol. Tekmovanja se je udeležilo 
130 učencev iz treh osnovnih šol (OŠ Žiri, OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane) ter treh 
podružničnih šol (PŠ Javorje, PŠ Sovodenj in PŠ 
Lučine). Tekmovanje, ki ga je vodil učitelj Janez 
Poljanšek, je potekalo v naslednjih disciplinah: 
tek na 60 m, tek na 300 m in tek na 600 m, met 
žvižgača, skok v daljino in višino ter tekma med 
dvema ognjema. V vsaki disciplini so tekmovali po 
trije učenci iz vsake šole, iz PŠ pa po dva učenca. 
V igri med dvema ognjema so igrali vsi učenci. 
V vseh disciplinah so potekali hudi boji s časom 
in centimetri. Vse discipline so se točkovale in 
vsaka šola je zbirala točke za končni uspeh. OŠ 

Gorenja vas je zbrala 93 točk in zasedla 3. mesto,  
OŠ Poljane je zbrala 177 točk in dosegla 2. mesto, 
ponovno pa je zmagala OŠ Žiri z 226 točkami. Ker 
je OŠ Žiri zmagala že tretje leto zapored, je prejela 
pokal  v trajno last. Med podružničnimi šolami 
je PŠ Javorje dosegla 3. mesto z 80 točkami, PŠ 
Sovodenj 2. mesto z 90 točkami in PŠ Lučine 1. 
mesto s 135 točkami.

Med vsemi učenci je vladalo tekmovalno 
vzdušje. Lepo je bilo slišati glasno navijanje za 
sošolce, ki so se borili za najvišja mesta. Vsi so si 
bili enotni, da se prihodnje leto zopet srečajo.

Na zadnji četrtek v tem šolskem letu so se 
učenci 2. razreda podali še na zadnji športni dan – 
pohod na Brda. Pred odhodom so se pogovorili o 
pravilih varne hoje in o cilju pohoda. Že v Dobju 
jih je čakala prva zanimivost – videli so, kako lahko 
tudi skozi povsem običajno delo, kot je zlaganje 
drv, izrazimo svojo ustvarjalnost. Pot do cerkve 
pri sv. Križu je bila hitro premagana, nadaljevali 
so jo proti Dolenjim Brdom, po malici pa v smeri 
proti Gorenjim Brdom do kmetije Pr’ Petelin, kjer 
jim je prijazna gospodinja ponudila različne vrste 
domačega sira. Preko Dolenjih Brd so se po isti poti 
(mimo sv. Križa in skozi Dobje) vrnili do šole. 

… in zaključna prireditev v znamenju 
gasilcev

Prireditev ob koncu pouka in ob dnevu 
državnosti je minila v znamenju poljanskih gasil
cev. Komaj smo jo dočakali, saj za nas vsako leto 
pomeni konec pouka, konec zvonjenja šolskega 
zvonca, pisanja, poslušanja, borbe za ocene, vožnje 
s kombiji in avtobusi, čakanja na malico …

V ponedeljek, 23. junija, smo se tako v šolski 
telovadnici zbrali vsi − učenci, učitelji, starši, bratci 
in sestrice in seveda predstavniki PGD Poljane. Za 
sceno je skupaj z učenci spet poskrbela učiteljica 
Mihaela Žakelj Ogrin. Naši učenci so pokazali, kaj 
so se skupaj z mentorji naučili: peli so, plesali, igrali 
na inštrumente, zaigrali gasilsko igrico, pokazali, 
kako pomembne so črke − z njimi namreč lahko 
zapišemo tudi to, kar smo že res težko čakali: 
POČITNICE. 

Zaključno prireditev smo pripravili v sodelo
vanju s PGD Poljane, ki letos praznuje 120letnico 
obstoja. Predstavnik Prostovoljnega gasilskega 
društva Poljane je na prireditvi podelil nagrade 
najuspešnejšim na likovnem in literarnem natečaju, 
ki sta ju šola in PGD Poljane razpisala v počastitev 
te okrogle obletnice.

Gospa ravnateljica je podelila priznanja 
učencem, ki so vpisani v knjigo vzornih učencev, 
podelila pa je tudi srebrna in zlata priznanja za 
dobre uvrstitve na tekmovanjih iz znanja. Še zadnja 
pesem šolskega zbora in − ŽIVELE POČITNICE, 
SE VIDIMO V SEPTEMBRU!

Bernarda Pintar

Tretješolci so uživali na Medvedjem Brdu.

Sedmošolci v šoli v naravi v Fiesi
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• 25. julij ob 19. uri: Slavnostna akademija ob 120-letnici PGD 
Poljane. Organizira PGD Poljane.

• 26. julij: Planinski izlet na Jalovec (2645 m). Dvodneven izlet, 
pot je zahtevna. Čas hoje je 6 + 6 h. Hrana in pijača iz nahrbtnika in v 
koči (zavetišče pod Špičko). Zaželjena pravočasna prijava zaradi rezer
vacij nočitev. Dodatne informacije in prijave pri Jaki Trčku na telefon
ski številki 051/356566. Organizira PD Gorenja vas.

• 26. julij: Kolesarska dirka na Pasjo ravan – Pokal polanskih 
puklov. Dodatne informacije in prijave pri Mihu Aliču na telefonski 
številki 031/607479. Organizira ŠD Špik Lučine.

• 26. julij ob 19.30 uri: Praznik žetve na Žirovskem Vrhu: Doma-
ča kmečka igra »Ohcet bo« avtorice Antonije Oblak in veselica z 
Ansamblom Gadi. Organizira TD Žirovski Vrh.

• 27. julij: Praznik žetve na Žirovskem Vrhu: Bogat etnološki 
program s prikazom kmečkih opravil v času žetve, prikaz novih 
kostumom FS Zala in FS Škofja Loka v okviru projekta Bogastvo 
babičine skrinje, stojnice, razstava likovnih del, številki gostje ter 
veselica z ansamblom Galop. Ob 19. uri ponovitev kmečke igre 
»Ohcet bo«. Dodatne informacije pri Luciji Kavčič na telefonski števil
ki 031/693731. Organizira TD Žirovski Vrh.

• 27. julij ob 15. uri: Gasilska parada ob 120-letnici PGD Poljane 
in veselica z Štedienti in ansamblom Roka Žlindre. Organizira PGD 
Poljane.

• 30. julij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu 
Škofja Loka. Organizira RAS.

• 3. avgust od 12. ure dalje: 43. Dan oglarjev na Starem vrhu. 
Poleg kulturno etnografskega dela s prikazom oglarjenja bo pri-
reditev obarvana tudi zabavno z bogatim srečelovom in veselico z 
ansambloma Grajski kvintet, Mladi Dolenjci in skupino Strmina. 
Organizira TD Stari vrh. 

• 6. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu 
Škofja Loka. Organizira RAS.

• 7. avgust: Pohod na Pristovški Storžič (1759 m). Izhodišče Je
zerski vrh (1218 m), nekdanji mejni prehod Jezersko. Skupni čas hoje 
je 3,5 h, delno zahtevna označena pot. Hrana in pijača iz nahrbtnika in 
pri planšarskem jezeru na Jezerskem. Dodatne informacije in prijave 
pri Valentinu Bogataju na telefonski številki 040/377356. Organizira 
upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

• 8. avgust: Mednarodna gorskohitrostna dirka, GHD Lučine 2014. 
Organizira AMD Zvezda.

• 9. avgust od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdel-
kov na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.

• 9. avgust: LUFt – Loški umetniški festival na Mestnem trgu v 
Škofji Loki. Organizira KUD LUFt.

• 9. avgust: Pohod na Smrekovec (1577 m). Pot je lahka in nezah
tevna. Čas hoje je 4 h. Dodatne informacije in prijave na voljo pri Jaki 
Trčku na telefonski številki 051/356566. Organizira PD Gorenja vas.

• 9. avgust: Večer slovenskih podoknic na Hotavljah. Nastopajo: 
Vokalna skupina Pozdrav, Hotaveljski kvintet z gosti. Veseloigra v po
ljanskem narečju in veselica s Strmino in Ansamblom Svetlin. Organi
zira TD Slajka Hotavlje. 

• 9. avgust: Mednarodna gorskohitrostna dirka, GHD Lučine 2014. 
Organizira AMD Zvezda.

• 10. avgust: Semanji dan na Hotavljah. Dopoldan maša v cerkvi 
sv. Lovrenca, po njej druženje ob stojnicah. Ob 16 h otroške delavnice, 
indijanska vas, popoldan veselica z Ansamblom Petra Finka. Organizira 
TD Slajka Hotavlje.

• 10. avgust: Mednarodna gorskohitrostna dirka, GHD Lučine 2014. 
Organizira AMD Zvezda.

• 13. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu 
Škofja Loka. Organizira RAS.

• 16. avgust: Kolesarska dirka na Javorč – Pokal polanskih pu-
klov. Dodatne informacije in prijave pri Blažu Možini na telefonski šte
vilki 031/383324. Organizira ŠD Sv. Urban.

• 20. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu 
Škofja Loka. Organizira RAS.

• 23. avgust: Dvodnevno planinsko popotovanje Lepena–Velika 
Baba–Krnska jezera–Vratca–Komna‒Savica. Pot ni zahtevna. Čas 
hoje je 5 + 6 h. Hrana in pijača iz nahrbtnika in v kočah ob poti. Nočitev 
v koči pri Krnskih jezerih. Dodatne Informacije in prijave pri Kristi
ni Gartner na telefonski številki: 031/678867. Organizira PD Gorenja 
vas.

• 27. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu 
Škofja Loka. Organizira RAS.

• 29. avgust ob 14. uri: Srečanje gasilcev veteranov na GZ Škofja 
Loka na Visokem. Organizira PGD Poljane. 

• 3. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu 
Škofja Loka. Organizira RAS.

• 4. september ob 10. uri: 23. letno srečanje upokojencev Go-
renjske ter srečanje prostovoljcev projekta Starejši za starejše pri 
Tavčarjevem dvorcu na Visokem. Za prostovoljce projekta Starejši za 
starejše bo pričetek ob 9.30.

• 6. september: 14. Svetovni festival praženega krompirja na Viso
kem pri Tavčarjevem dvorcu. Organizira TD Gorenja vas.

• 7. september: Pohod na Storžič (2132 m). Pot je zahtevna, čas 
hoje 7 h. Hrana in pijača iz nahrbtnika. Dodatne informacije in prija
ve pri Dragu Trčku na telefonski številki 031/364859. Organizira PD 
Gorenja vas. 

• 10. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem 
trgu Škofja Loka. Organizira RAS.

• 11. september: Planinski izlet v Krajinski park Zgornja Idrijca. 
Skupni čas hoje je 4h, lahka označena pot. Hrana in pijača iz nahrbtnika 
in domače dobrote v lovski koči na Krekovšu. Dodatne informacije in 
prijave pri Valentinu Bogataju na telefonski številki 040/377356. Orga
nizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

• 13. september od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.

• 13. avgust: LUFt – Loški umetniški festival na Mestnem trgu v 
Škofji Loki. Organizira KUD LUFt.

• 13. september ob 9. uri: Rekreativko ‒ naravoslovna pot (trije 
gradovi) in ogled Marijinega brezna (Škofja Loka in okolica). Zbir
no mesto pred vrtcem Najdihojca v Podlubniku. Dodatne informacije in 
prijave pri Iris Todorovič na telefonski številki 031/604884. Organizira 
ŠD Poljane.

• 14. september: Kolesarska dirka na Lubnik – Pokal polanskih 
puklov. Dodatne informacije in prijave pri Igorju Drakuliču na telefon
ski številki 041/344138. Organizira Športna zveza Škofja Loka.

• 17. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem 
trgu Škofja Loka. Organizira RAS.

• 21. september: Planinski izlet na Košutico (1968 m). Pot je delno 
zahtevna, čas hoje je 6 h. Hrana in pijača iz nahrbtnika. Dodatne infor
macije in prijave pri Cenetu Črešnovarju na telefonski številki 031/768
898. Organizira PD Gorenja vas. 

• 21. september: Kolesarska dirka na Blegoš – Pokal polanskih 
puklov. Dodatne informacije in prijave pri Aljažu Gamsetu na telefon
ski številki 031/510201. Organizira ŠDMH.

• 24. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem 
trgu Škofja Loka. Organizira RAS.

Kam julija, avgusta in septembra?
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MEPI je mednarodni program za mlade 
oziroma mednarodno priznanje za spodbujanje 
mladostnikov pri njihovem osebnem razvoju. 
Mladim omogoča, da v svojem prostem času 
v okviru neformalnega učenja in z aktivno 
udeležbo na različnih področjih odkrijejo, raz
vijejo in uresničijo svoje potenciale. Program 
poteka v več kot 130 državah. Od njegovega 
nastanka je v njem sodelovalo že več kot sedem 
milijonov mladih. Obstajajo tri stopnje priznanja 
MEPI: bronasta, srebrna in zlata. Za vsako sto
pnjo mora udeleženec programa MEPI izpolniti 
zahteve vsakega izmed štirih področij (veščina, 
rekreativni šport, prostovoljstvo, odprava) in kot 
dodatno zahtevo na zlati stopnji izpolniti še peto 
področje (projekt neznani prijatelj).

Na področju veščin so letošnji MEPIjevci 
pridobivali znanja pri: dodatnem pouku iz kemi
je, modelarskem krožku, MPZ, na gasilskih vajah 
in se učili igranja na različne inštrumente.

Mednarodni program za mlade

Sprejmi izziv, bodi mepi
Kaj je MEPI? V sledečem prispevku bova poskušali vsaj delno odgovoriti na 
zastavljeno vprašanje, ki so si ga zastavljali obiskovalci valete 2014, na kateri 
je 14 devetošolcev prejelo bronasto MEPI priznanje.

Rekreativno so se športno udejstvovali pri 
različnih športnih krožkih, ki so organizirani v 
okviru ŠD Blegoš in naše šole, ter v športnih 
klubih v sosednjih krajih: košarka, odbojka, 
tenis, badminton, nogomet in plezanje.

Kot prostovoljci so se vključili v delo na 
kmetiji, v vrtcu, v oddelek podaljšanega bivanja, 
bili mentorji mlajšim ekipam pri gasilcih in 
učiteljevi pomočniki pri krožkih. Biti prostovoljec 
je mladim nudilo popolnoma novo, pozitivno 
doživetje. Nekaterim so pridobljene izkušnje 
prišle prav tudi pri odločanju za bodoči poklic. 
Vsi so sodelovali v projektu SIMBIOZA, kjer 
so pomagali pri računalniškem opismenjevanju 
starejših občanov. V prednovoletnem času so prip
ravili srečanje učencev prve triade OŠ in njihovih 
starih staršev. Skupaj so pekli piškote, izdelovali 
okrasne škatle in se zabavali v športnih igrah.

Znanje, ki ga v učilnicah ni moč osvojiti
Vsako od že opisanih področij od udeleženca 

na bronasti stopnji zahteva, da si zastavi cilj, da 
pot do uresničitve cilja beleži v dnevnik ter da 
dejavnost obiskuje enkrat tedensko tri oziroma 
šest mesecev.

Odprava spodbuja pustolovski duh ter željo po 
novih odkritjih in spoznanjih o okolju okrog nas in 
o medsebojnih odnosih. Ponuja znanja, ki jih učenci 

znotraj zidov učilnic in pri klasičnem pouku ne 
morejo pridobiti. Sestavljata jo poskusna in končna 
odprava. Na vsaki so učenci v dveh dneh prehodili 
25 kilometrov po neznanem terenu. Pomagali so si 
z zemljevidom in kompasom. Bili so samooskrbni. 
Pomeni, da so sami poskrbeli za hrano, pijačo in 
prenočišče v naravi. Vse naloge so morali opraviti 
kot skupina. Če želimo, da je odprava uspešno 
opravljena, potrebujejo učenci predhodno kar pre
cej vaj v utrjevanju zaupanja znotraj skupine, ori
entaciji, pripravi bivališča, ognja, toplega obroka, 
prvi pomoči … To urjenje je potekalo tekom celega 
šolskega leta enkrat tedensko.

Če povzameva še mnenje ene od mam 
udeleženk, je MEPI ena od najbolj primernih 
oblik preživljanja prostega časa mladostnikov. 
Pravi: »Ni lepšega, kot videti svojega otroka utru
jenega, a srečnega in ponosnega samega nase, ker 
je zmogel opraviti zastavljeno nalogo.«

In za konec še eden od uradnih sloganov: 
»V tebi je več, kot si misliš. Sprejmi izziv, 
bodi MEPI.«
Mateja Barbič in Alenka Jesenko, mentorici pro-
grama MEPI na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

V Poljanah je bila podelitev nagrad Mladim 
raziskovalcem za razvoj Poljanske doline. Na 
podelitev pridejo učenci in njihovi mentorji z OŠ 
Žiri, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane. 
V ne prevročem dopoldnevu so se mučili v atletskih 
disciplinah učenci šestega razreda, učenci devetega 
razreda pa so se hladili v bazenih v Atlantisu, osmi 
razred je užival v zunanjem bazenu v Kranju. 
Zadnji mesec so se potili pri zaključevanju ocen 
otroci in prav tako učitelji. Potem je bilo potrebno 
vrniti knjige, vozovnice, ključe garderobnih omaric, 
pospraviti šolske predale, odnesti domov veliko 
oblačil in copat. Kar je ostalo v šoli, bo možno do
biti v prvem tednu septembra, potem bomo oddali 
na za to ustrezno mesto. Z zbiranjem starih oblačil 
smo prislužili enemu učencu brezplačno šolo v 
naravi. Sredi meseca se je odvil svečan dogodek 
šole ‒ valeta. Učenci so prejeli poleg spričeval tudi 
ogromno nagrad, pohval, priznanj, diplom. Veliko 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Zadnji mesec pouka v pričakovanju 
počitnic in v pripravah na novo šolsko leto
Mesec junij smo pričeli z nagradami za raziskovalne naloge in za učence, ki so pisali 
haikuje na mednarodnem natečaju. Veliko je bilo še športnih aktivnosti in bolj sproščenih 
druženj na končnih ekskurzijah. Na valeti smo se poslovili od devetošolcev, na šoli so 
potekali popravni izpiti, medse pa smo povabili tudi starše bodočih prvošolcev. 

učencev se je vsa leta trudilo za uspeh s peticami 
in te učence je župan odpeljal na izlet. Organizirali 
smo srečanje s starši bodočih prvošolcev. Pred
stavljen jim je bil način dela v prvem razredu, kaj 
rabijo za delo v šoli, dobili so seznam potrebščin, 
delovnih zvezkov in učbenikov. Na zadnjem svetu 
staršev se je ravnatelj zahvalil za zaupnico, kajti 
njegov mandat se podaljša za naslednjih pet let. Del 
razredne stopnje je konec šolskega leta zaključil z 
ekskurzijo na različne konce Gorenjske. Nekaj 
učencev drugega in petega razreda je bilo nagra
jenih z izborom pesmi na mednarodnem natečaju 
haiku pesmi. Te pesmice so izšle v zelo lepi knjižni 
obliki skupaj z italijanskimi, madžarskimi, make
donskimi, srbskimi haiku pesmimi.

Gurmanski zaključek šolskega leta  
Učenci izbirnega predmeta Francoščina so 

izvedli kulinarično popoldne, kjer so pripravljali 

in okušali francoske specialitete. Za predjed so 
si kot pravi Francozi postregli z različnimi siri in 
bagetami. Nove in drugačne okuse so pričarali zna
menita slana lorenska pita, zelena solata s češnjami, 
avokadom, korenjem, redkvico in perutnino ter 
mini nabodala s kozjim sirom in paradižnikom. 
Posladkali so se s čokoladnimi mafini in sadnimi 
košaricami ter vse poplaknili z osvežilnim kok
tajlom iz jagod in jabolk. Prepričali so se, da so 
Francozi res pravi gurmani. Ob zaključku šolskega 
leta  smo pripravili še zaključni nastop plesnih 
skupin, pevskih zborov in folklornikov. Zadnji 
dan je bil zaključen s proslavo, kjer je potekala tudi 
podelitev spričeval in pohval na predmetni stopnji. 
Na razredni stopnji so učitelji to opravili v razredih 
in se prijazno poslovili od otrok do septembra. 
Nekateri učenci so še prihajali v šolo in uspešno 
opravljali popravne izpite. V prazni šoli je še vedno 
del pisarniških delavcev, ki se gibljejo med delavci, 
ki polagajo ploščice v zgornjih straniščih, urejajo 
garderobe pri telovadnici, polagajo nove plošče na 
spodnjem hodniku. Debelejšo izolacijo fasade bodo 
pa verjetno urejali celotne počitnice. Starši in učenci 
lepo preživite počitniške dni v družinski idili. 

Jana Rojc

Kaj devetošolci v svojih sloganih pravijo o MEPI-
ju? Meta: »Če v življenju slediš zvezdi, ti nič ne 
more do živega.« Domen: »Dajati je božansko, 
prejemati človeško.« Andraž: »Poskrb za ogn, 
ke je mejhn, pa bo un za tebe, keu velk.« Ajda: 

»Men daš u ruzak, laži hodš.«

Na neznanem terenu so si učenci pomagali z 
zemljevidom in s kompasom.
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Praznik žetve na Žirovskem vrhu 
26. in 27. julija v TD Žirovski Vrh vabijo na 

Praznik žetve. Ob 19.30 pripravljajo domačo 
kmečko igro Ohcet bo avtorice Antonije 
Oblak. Sobotni večer bodo popestrili Gadi in 
Žirovski bunker ter DJ Lipnk. V nedeljo dopol-
dan vabijo na ogled utrdbe Rupnikove linije 
na Golem vrhu, od 10 h dalje bo na ogled 
tudi razstava kostumov Andreje Stržinar na 
kmetiji Pr’ Bukovc. Od 13 h dalje se bodo na 
stojnicah predstavljali razstavljavci domače 
in umetnostne obrti ter DPŽ Blegoš in KUD 
Trata s slikarsko razstavo. Ob 14 h pripravljajo 
prikaz starih del in običajev na temo žetve ter 
kulturni program s številnimi gosti. Ob 15 h 
bodo predstavili zaključek projekta Bogastvo 
babičine skrinje, v katerem so člani Folklorne 
skupine Žirovski Vrh dobili nove kostume, pri 
izdelavi katerih so sodelovali tudi sami.   

Dan oglarjev na Starem vrhu  
Letos bo v nedeljo, 3. avgusta, na Starem 

vrhu potekal  že 43. Dan oglarjev v orga-
nizaciji Turističnega društva Stari vrh. Oglar-
jenje se bo odvijalo na običajnem prireditve-
nem prostoru na Grebljici pod Starim vrhom. 
Od 12 h do 15 h bo nastopal škofjeloški 
ansambel Grajski kvintet, sledil bo kulturno-
etnografski program, v katerem si bo moč 
ogledati spravilo lesa, postavljanje kope, 
prikaz oglarjenja s slovesnim prižigom kope, 
uporabo oglja, razstavo starih motornih žag 
in orodja. Pripravljajo tudi tekmovanje dvojic 
v ‘pajsanju’ hloda, nastopile bodo folklorne 
skupine in ljudski pevci. 

Večer slovenskih podoknic  
in Semanji dan na Hotavljah 

TD Slajka Hotavlje bo že tradicionalno 
ob godu svetega Lovrenca drugi vikend v 
avgustu pripravil Večer slovenskih podoknic 
in Semanji dan. V soboto, 9. avgusta, najprej 
pripravljajo nastop vokalne skupine Pozdrav 
in Hotaveljskega kvinteta z gosti. Ob 20 h bo 
sledila veseloigra v domačem narečju avtorja 
Janeza Ramoveša. Po njej veselica s Strmino 
in Ansamblom Svetlin. V nedeljo, 10. avgusta, 
na Semanji dan na Hotavljah, bo dopoldan 
maša v cerkvi svetega Lovrenca, po njej pa 
druženje ob stojnicah. Ob 16 h pripravljajo 
program za otroke, igre in otroške delavnice, 
indijansko vas s šotori, ob 17 h pa še veselico 
z Ansamblom Petra Finka.

Projekt Pomahajmo v svet je mednarodni 
projekt, preko katerega otroke v vrtcih med 
seboj povezujemo preko videoomrežja, kjer 
se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo 
prvih tujih besed. Vanj se je vključila 8. skupina 
iz vrtca Agata v Poljanah. Sodelovali oziroma 
povezovali smo se z Dječjim vrtićem Zlatokosa 
iz Borova na Hrvaškem. Skupina se je imen
ovala Snurfi, vsi sodelujoči  otroci pa so bili 
približno enake starosti. 

Projekt je temeljil na zavedanju lastne iden
titete, spoznavanju družine, vrtca, našega kraja 
Poljan, naše države Slovenije, spoznavanju 
hrvaških prijateljev, njihovega vrtca in njihovih 
družin, mesta Borova in države Hrvaške ter 
drugih kultur in civilizacij po svetu. Prav tako 

Vrtec Agata je tudi strpen vrtec

Še nekaj izjav otrok, ki smo jih 
zabeležili med projektom:

»Ni važno, kako veliki smo, važno je, da rastemo.«
 »Naučili smo se veliko besed v drugih jezikih. Naučili 
smo se, da se ne smemo prepirati in nikoli ne smemo 
žaliti otrok.«
»Meni je bilo pa zelo všeč, ko smo se naučili nove 
besede in ker smo se naučili spoštovati prijatelje.«

je bil namenjen skrbi za socialno pravičnost, 
spodbujanju interakcij med otroki ter razvoju 
socialnih veščin.

Velik poudarek je bil na spoznavanju kultur, 
običajev in načina življenja. Otroci so pokazali, 
kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem 
okolju živijo, kakšno hrano jedo, kakšen jezik 
govorijo, kakšne simbole imajo itd.

Otroke smo preko različnih, njim zanimivih 
dejavnosti, ki so si sledile preko petih prstov, 
motivirali in jih tako navajali na rahljanje ste
reotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače 
mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potre
bami, do starejših itd. S tem smo pripomogli h 
kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in 
spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet 
vedno bolj odprt in dostopen.

Vrtec Agata je uspešno sledil programu pro
jekta Pomahajmo v svet in si pridobil zastavo in 
časten naziv Strpen vrtec, kar je lahko otrokom, 
staršem in celotnemu strokovnemu timu v velik 
ponos. Vrtec je s tem pokazal, da otroke vzgaja 
k strpnosti in razumevanju drugačnosti v vseh 
oblikah. Znanje, ki smo ga  majhni in veliki v 
projektu Pomahajmo v svet pridobili, nas vodi k 
razumevanju, razumevanje pa k sprejemanju.

Jožica Maček

Zahvala
Spoštovani! V imenu naše družine se iskreno zahvaljujem vsem sokrajanom in drugim občanom, 
ki ste nam v času žledoloma in tudi kasneje pomagali finančno ali na kakršen koli drug način, 
čeprav ste tedaj tudi mnogi med vami utrpeli škodo. Hkrati vam z veseljem sporočam, da prav 
v tem času raste iz novih temeljev naš novi dom, česar se neizmerno veselimo. Hvala vsem 
še enkrat!

Marijan Matijević

V PGD Poljane so ob svojem visokem jubileju 
pripravili številne dogodke. Vabljeni na 
dogodke, ki se bodo še zvrstili v tem letu. 
• Razstava fotografij in listin na temo 120-letnice (še do konca 
julija v preddverju dvorane Kulturnega doma v Poljanah)
• 25. julija: slavnostna akademija ob obletnici društva
• 27. julija: parada in gasilska veselica
• 31. avgusta: srečanje starejših gasilk in gasilcev GZ 
Škofja Loka (park pred Kulturnim domom Poljane) 
• Jeseni sledijo še priprave na gasilsko tekmovanje, 
piknik in izlet, jesenski koncert ter prireditve ob dnevu 
požarne varnosti v mesecu oktobru. 
• Izšla je tudi posebna številka krajevnega glasila Vaščan, 
ki je v celoti posvečena 120-letnici delovanja PGD 
Poljane. Glasilo je na voljo v elektronski obliki tudi na 
spletnih straneh Občine Gorenja vas - Poljane. 
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6. septembra bo ob dvorcu Visoko še posebej pestro, saj v TD Gorenja vas 
skupaj z Društvom za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi orga
nizirajo tradicionalen festival praženega krompirja. Ta sicer poteka vsako leto 
že od 2001, na njem pa v več tisočih beležijo obiskovalce – številne ljubitelje 
in pripravljalce te kultne jedi. Za vse je pražen krompir na ta dan na voljo 
brezplačno. Ker se vsako leto zbere več simpatizerjev praženega krompirja, 
tudi letos pričakujejo izjemen dogodek. Ekipe, ki bi se rade pomerile v pripravi 
jedi, se še lahko prijavite na info@krompir.si ali prazen@krompir.si. 

OKVIREN PROGRAM FESTIVALA:
• Do 9. ure: Prihod pražilcev
• 10.00: Dobrodošlica župana Milana Čadeža 
• 9.00–12.00: Priprava, kuhanje in praženje krompirja 
• 12.00–12.30: Krompirjeva himna in predaja praporja naslednjemu  
 organizatorju festivala
• 12.30: strel z društvenim topom za pričetek degustacije krompirja 
 na 100 in 1 način 
• 13.00: Degustacija praženega krompirja 
• 10.00–17.00: Spremljevalni program, nastop folklornih skupin, ansamblov, 
 plesne skupine Step
• 17.00–20.00: Zabava s Hotaveljskim kvintetom

Tradicionalni Svetovni festivali praženega krompirja od 2001 do 2014
1. festival 2001 – Mokronog
2. festival 2001 – Celje-Ostrožno
3. festival 2003 – Tržič-Podljubelj
4. festival 2004 – Kočevje-Dolga vas
5. festival 2005 – Brda-Vipolže
6. festival 2006 – Metlika-Priložje
7. festival 2007 – Beltinci-Lipa
8. festival 2008 – Črna na Koroškem
9. festival 2009 – Radeče pri Zidanem Mostu
10. festival 2010 – Ljubljana
11. festival 2011 – Bilčovs na avstrijskem Koroškem
12. festival 2012 – Maribor
13. festival 2013 – Monošter na Madžarskem
14. festival 2014 – Visoko v Poljanski dolini

Podeželske žene priredile dan veselja  
in zabavnega druženja na Blegošu

Na Visokem prvo septembrsko soboto  
14. Festival praženega krompirja

V nedeljo, 6. julija, smo zopet dokazale, da nam nobeno delo ni 
neznanka. Kot odlične organizatorke smo tudi letos s sponzorji izpeljale 
37. tradicionalno srečanje na Blegošu. Uvodni govor in predstavitev 
naše tradicije je pripravila kmetijska svetovalka Vanja BajtFrelih, 
ki je program tudi povezovala. Letošnja govornika sta bila podžupan 
Občine Gorenja vas  Poljane Tomaž Pintar in predsednik Planinskega 
društva Škofja Loka Jože Stanonik. Barbara Dolenec je s svojimi citrami 
navdušila vse obiskovalce, nova mlada štiričlanska zasedba skupine 
Vprašaj je z veseljem zaigrala nekaj domačih viž, pevke Sinice in zasedba 
Bariton frajton z gosti pa so nadaljevali glasbeni program. Prava popes
tritev je bila pantomima na temo pregovorov in razstava likovne sekcije 
Mavrica, ki je imela tudi otroški likovni kotiček. Nasmejali smo se tudi 
izvirnim družabnim igram in skeču avtorice Stane Kosmač z naslovom 
Nekoč in danes. Seveda brez dobrot izpod pridnih rok takega srečanja 
ne bi bilo. Ob koči je dišalo po potici, ocvirkovci, flancatih, piškotih ... 
Petrov žar pa nas je nasitil, da smo dobili dovolj energije za ples. Obrazi 
obiskovalcev so bili zadovoljni in nasmejani, s tem pa smo pridobile nov 
elan za nadaljevanje tradicije.

Zvezdana Kralj Fo
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Zvone Bašelj, predsednik Turističnega društva Gorenja vas, vabi z 
besedami, da »kdor obišče Poljansko dolino, ta ima vedno krompir. V obeh 
pomenih besede ga boste lahko obiskovalci okušali 6. septembra. Prav vsi 
ste dobrodošli!«  
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V noči s petka na soboto, s 1. na 2. avgust, 
opolnoči se bo Janez Cankar, odličen rekreativ
ni športnik, član Športnega društva Poljane ter 
Plezalnega društva Cempin, podal od doma z 
Dolenje Dobrave na Triglav. Podvig je imel v 
mislih že dlje časa, vendar ga zaradi poškodbe 
leta 2012 ni mogel izpeljati. Letos se mu na 
90 kilometrov dolgi poti pridružujejo tekači 
Boštjan Pintar, Peter Oblak, Gašper Debeljak, 
Tomaž Božnar, Jože Košir, Milan Dolenec, 
Tone Kosmač in proti vrhu Triglava tudi Drago 
Frelih, ki je član Gorske reševalne službe Škofja 
Loka. »Za podvig sem se odločil, ker imam 
hribe, gore in gorske teke rad ter da poizkusim 
nekaj novega, kar je daljše od Gorskega marato
na štirih občin,« je v pričakovanju poti povedal 
Cankar. Radoveden je tudi, kako bo, saj ga bo 
na posameznih delih poti spremljal po en tekač. 
Ker je slaboviden (na eno oko sploh ne vidi, 
na drugo pa je njegov vid zgolj 7 %), namreč 
potrebuje spremstvo. Z ekipo bodo startali na 
Dolenji Dobravi 3, pot jih bo vodila na Blegoš, 

čez Črni vrh, Porezen, Petrovo Brdo, Črno prst, 
Bohinj, do Stare Fužine in mimo Planike na vrh 
Triglava. Premagali bodo več kot 5300 metrov 
višinske razlike. Lažji del poti bodo opravili 

Uradnega praznovanja letos ne bodo imeli, 
pripravili ga bodo ob 25letnici. 20letnico 
pa bodo obeležili delovno, s tradicionalno 
veselico na Šinkucovem travniku, nadaljevali 
pa s športnim piknikom za sodelavce društva. 
»Moram izpostaviti, da so letos vse večje 
društvene prireditve na višjem nivoju ali ju
bilejne kot npr. Hotaveljska grča in Urekov 
pohod na Goro, kolesarski vzpon na Blegoš 
poleg Pokala polanskih puklov pa šteje tudi 
za Državno prvenstvo Slovenije. Z nekaterimi 
športnimi prireditvami se je pozicija našega 
društva kot organizatorja utrdila tudi v širšem 
prostoru. Mednje nedvomno sodi KBK,« je 
pojasnil Niko Stržinar. 

Društvo se je razvijalo in raslo postopoma. 
Na začetku delovanja so ljudje radi igrali 
košarko in floorball, zato so v telovadnici OŠ 
Ivana Tavčarja organizirali tovrstno rekre
acijo. Kmalu so pričeli z organizacijo večjih 
prireditev, kot je MTB Blegoš, Hotaveljska 
grča, Pentatlon, Kronometer, Floorball poletna 
liga, Slajkatlon. »Z vsako prireditvijo smo 
pridobivali nove izkušnje, tako smo sedaj pri 

Sredstva za hrano, pijačo, prenočitve in gorivo za 
spremljevalno ekipo lahko nakažete na  

TRR SI56 9190 5010 3739 89, sklic: tek na Triglav, 
naslov: Plezalno društvo Cempin, 
Gorenje Brdo 11, 4223 Poljane.

20 let ŠDMH

Jubilej bodo praznovali delovno
Športno društvo Marmor Hotavlje (ŠDMH) v letošnjem letu obeležuje 20 let 
delovanja. Konec julija 1994 je društvo ustanovila skupina športnih zanesenja-
kov s Hotavelj. Prvi je društvu več let predsedoval Tone Mravlja, sledili so mu 
Gregor Peternel, Marko Peternelj, Niko Stržinar in zdajšnji predsednik  Aljaž 
Gamse. Društvo so ustanovili z namenom, da bi zagotovili pogoje za rekreacijo 
in šport in bi lahko organizirali večje športno-rekreativne prireditve, kar jim je 
v času obstoja nedvomno tudi uspelo.

organizaciji prireditev lahko povsem suvereni. 
Posledica tega so tudi dobri rezultati ‒ ve
dno boljša udeležba na prireditvah, ki se jih 
udeleženci z veseljem udeležujejo, saj vedo, da 
jih organiziramo v prvi vrsti zaradi njih samih,« 
je povedal Stržinar. 

Prireditve, ki jih organizirajo,  
so znane širom Slovenije

Pomembno je tudi, da so prireditve orga
nizirane na način, da udeležencem ostanejo v 
trajnem spominu, velik poudarek zato ŠDMH 
poleg tekmovalnosti daje tudi druženju. Društvo 
je prepoznavno tudi po svojem znaku, ki je delo 
društva, izdelal ga je Marko Peternelj.

V ŠDMH so veseli in ponosni, da so s svojim 
delovanjem skozi čas uspeli aktivirati vaščane 
in ostale člane, da je rekreacija postala redna 
spremljevalka vsakdana in se z njo ukvarjajo 
vse generacije. »To so aktivnosti za našo dušo, 
za promocijo društva in nenazadnje tudi 
Poljanske doline. Organizacija večjih športno
rekreativnodružabnih prireditev, kot so MTB 

Blegoš, Hotaveljska grča, v sklopu te Urekov 
pohod na Goro, in KBK, je veliko doprinesla 
tudi k promociji in prepoznavnosti krajev pod 
Blegošem širom Slovenije. Člani ŠDMH so 
dokazali, da se da veliko narediti prostovoljno, 
saj vse delovanje še vedno temelji na prosto
voljnosti tako članov kot sodelavcev društva. 
»Veseli nas, da smo zaradi svojih izkušenj 
postali verodostojen, upoštevanja vreden part
ner v širšem prostoru pri organizaciji prireditev, 
aktivnosti in tudi nešportnih dogodkov,« je 
strnil Niko Stržinar.

Lidija Razložnik

KBK je ena od uspešnih športnih prireditev, 
ki je ime ŠDMH ponesla širom Slovenije in z 
leta v leto beleži večjo udeležbo – letos tudi 
mednarodno.
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Janez Cankar v začetku avgusta na Triglav 

Janez Cankar se poleg tekaških in kolesarskih prireditev v občini redno udeležuje tudi zahtevnega 
Gorskega maratona štirih občin. Pretekel ga je tudi letos. 

ponoči, tako da bodo čez dan lahko že osvojili 
vrh. V dolino se nameravajo vrniti v soboto še 
pri dnevni svetlobi. 

D. P. 
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Gorskohitrostna dirka Lučine se letos točkuje 
za FIA mednarodni gorsko hitrostni pokal ‒ FIA 
International Hill Climb Cup, FIA mednarodni 
gorski pokal centralno evropske cone (CEZ), 
Odprto državno prvenstvo Slovenije v gorsko 
hitrostnem avtomobilizmu, Pokalno prvenstvo 
AŠ 2005 v gorsko hitrostnem avtomobilizmu, 
Pokalno prvenstvo AŠ 2005 za starodobna 
vozila v gorsko hitrostnem avtomobilizmu ter 
pokal starodobnikov Slovenije. Kot lani tudi 
letos pričakujejo pestro mednarodno udeležbo. 

GHD Lučine 2014

Letos spet pričakujejo okrog 100 voznikov 
Po dveh uspešno izpeljanih prireditvah se bo tudi letos organizacije lotil AMD 
Zvezda iz Ljubljane. Ekipa je sedaj že utečena in obljublja še en uspešen dirkaški 
vikend, in sicer v soboto, 9. avgusta, in nedeljo, 10. avgusta, ko bodo tradicio-
nalno dirkalna vozila spet premagovala progo od Todraža do Lučin. 

Gotovo bomo videli nekaj več Italijanov, saj 
dirka šteje tudi za Triveneto pokal.

Osrednji prireditveni prostor bo tudi tokrat 
v Todražu. V petek, 8. avgusta, se  bodo odprla 
vrata servisne cone, v soboto, 9. avgusta, zjutraj 
sledijo tehnični pregledi in verifikacija voznikov 
in od 11. ure dalje trije uradni treningi. V nedeljo, 
10. avgusta, bo ob 10 h dopoldan prva vožnja, 
ob 12.45 otvoritev dirke in nato ob 13 h in 15 h 
še dve vožnji.

Tajnik AMD Zvezda in direktor dirke 

Krajanom ob progi in v bližnjih vaseh bo 
organizator omogočil nakup dvodnevnih kart v 
predprodaji po znižani ceni. Za invalide, otroke 
in mladino do 15. leta bo kot doslej vstop prost. 

Vabljeni na GHD Lučine 2014!

Željko Novosel poudarja: »Dirka v Lučinah je 
med vozniki zelo priljubljena, zato verjamem, 
da bomo našteli približno toliko tekmovalcev 
kot lani.« V Lučinah jih je bilo okrog 100, ne 
le iz Slovenije, tudi iz drugih evropskih držav. 
Med najbolj atraktivne zagotovo sodijo vozniki z 
dirkalniki, ki pod pokrovom motorjev premorejo 
preko 450 konjskih moči ... Ne smemo pozabiti 
voznikov legendarnih yugov, na drugi strani pa 
prototipov in bolidov v kategoriji formule 2000 
in formule 3000, ki so tudi najhitrejši na tovrstnih 
dirkah. Za atrakcijo na progi bodo spet poskrbeli 
nekateri naši najboljši drifterji. Ljubitelji avtomo
bilskega športa boste imeli posebno priložnost, 
da si iz neposredne bližine ogledate vozila in 
vožnje vrhunskih domačih in tujih voznikov. Za 
obiskovalce bo urejena pot skozi bokse do starta 
in naprej, poskrbljeno bo za gostinsko ponudbo. 
Željko Novosel tudi letos poudarja, da si orga
nizatorji vsakič znova želijo lepega vremena ter 
dobrega obiska: »Veliko gledalcev je pogoj za do
bro vzdušje, upamo pa tudi na nov rekord proge.« 
Tega od leta 2012 drži Italijan Denny Zardo. Več 
o dirki na www.ghdlucine.si.  

Damjana P.

Za nami sta še tretji in četrti reli za državno 
prvenstvo v letošnji sezoni. 

13. in 14. junija se je v Velenju odvijal tretji 
reli za državno prvenstvo, 29. Fuchs Rally Velenje 
2014, ki so se ga med 60 prijavljenimi posad
kami udeležile posadke društva OPV Šport: Andrej 
Velkavrh  in Nina Gorenc v VW Polu, Martin ter 
Miran Mlinar z MG ZR 105 in Simon Mlinar s so
voznikom Rokom Nartnikom v Zastavi Yugo. Poleg 
teh ekip se je relija kot sovoznik udeležil tudi naš 
član Anže Tušar (voznik Jure Jereb, VW Polo).

Reli je bil za društvo zelo uspešen, izredno 
zanimiv in napet do konca, saj je bil zma
govalec v diviziji I. do 1400 ccm znan šele po 
zadnji hitrostni preizkušnji. Naša tekmovalca 
sta drugouvrščeno posadko Mihevc–Bobnar 
ugnala zgolj za sekundo in pol.

Tekmovalci so prejeli zaslužene pokale in nove 
točke za DP v svojih divizijah in obenem nove točke 
za društvo OPV šport, ki je trenutno na 2. mestu 
med 15 klubi z nacionalno licenco: posadka Mlinar–
Mlinar je dosegla 1. mesto v diviziji I. do 1400 ccm 
in 2. mesto v historicu,  posadka Velkavrh–Gorenc 
2. mesto v diviziji I. do 1400 ccm in 3. mesto v his
toricu ter Mlinar–Nartnik 3. mesto v Yugo pokalu in 
3. mesto v kategoriji tekmovalcev do 21 let. 

V generalni razvrstitvi za DP SLO je zmagal 
Aleks Humar (Renault Clio R3) pred Asjo 
Zupanc (Mitshubishi Lancer EVO IX), tretji je 
bil Rok Turk (Peugeot 208).

Posadke OPV šport-a spet uspešne 
Naslednji reli z našo udeležbo je bil 11. 

Volkswagen Rally Maribor, ki je potekal 4. in 
5. julija v okolici Maribora. Relija so se med 
30 prijavljenimi posadkami udeležile iste tri 
posadke OPV športa kot zadnjega v Velenju. 
Tokrat se nas je držala smola, saj sta zaradi 
tehničnih težav na vozilih odstopili posadki 
Mlinar–Mlinar z MGjem in Mlinar–Nartnik z 
Yugom. Do cilja sta prispela le Andrej Velkavrh 
in Nina Gorenc z VW Polo in osvojila odlično 2. 
mesto v diviziji I. do 1400 ccm. S tem rezulta
tom sta v skupni razvrstitvi državnega prvenstva 

Posadka Mlinar–Mlinar se je v Velenju veselila 1. mesta. 
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v diviziji I. prevzela vodstvo in sta z 80 točkami 
eno točko pred posadko Mihevc–Bobnar in 20 
točk pred posadko Mrak– Kuštrin, na 4. mestu 
pa jim tesno sledita oba Mlinarja.

V generalni razvrstitvi za DP SLO je zmagal 
Aleks Humar (Renault Clio R3) pred Darkom 
Peljhanom (Mitshubishi Lancer EVO IX), tretji je 
bil Jani Trček (Mitshubishi Lancer EVO IX). Pred 
nami so še reliji v Novi Gorici, Idriji in Poreču. 
Borba za naslov državnega prvaka bo vsekakor 
zelo zanimiva in predvsem nepredvidljiva.

Peter Oblak, predsednik OPV šport-a Lučine 

Lastnik rekorda Italijan Denny Zardo je slabe štiri kilometre predlani z Lolo Zytech B99 prevozil 
v 2 minutah, 4 sekundah in 17 stotinkah. 
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Gorenjevaški gasilci že tradicionalno, vsako leto 
pred gasilsko veselico (običajno junija), občanom in 
drugim obiskovalcem predstavijo svojo dejavnost 
na gasilski vaji.  Rdeča nit letošnje je bilo reševanje 
z višine oziroma višje poslovnostanovanjske 
zgradbe. V Gorenji vasi se nahaja kar nekaj takih 
objektov, ki zaradi svoje višine predstavljajo težavo 
pri reševanju ljudi in premoženja. Na operativni 
vaji so poleg domačih gasilcev sodelovali tudi člani 
PGD Vrhnika, ki so se vaje udeležili z avtolestvijo, 
PGD Lučine in PGD Javorje. Gasilci so tako na 
primeru Zadružnega doma prikazali več različnih 
načinov reševanja iz visokih objektov, med drugim 
reševanje s pomočjo lestve in prikaz vstopa gasil
cev v objekt s pomočjo lestve. PGD Gorenja vas 
je z vrvno tehniko prikazal spust ponesrečenca z 
žičnico, narejeno z vrvno tehniko. Obiskovalci so 
si lahko ogledali tudi, kako poteka gašenje in spust 
ponesrečencev s pomočjo avtolestve. Kot je pojas
nil poveljnik PGD Gorenja vas Jure Trlep, so bili na 
vaji prikazani vsi postopki reševanja, ki jih vadijo 
celo leto, poseben poudarek pa je bil na enoti nujne 
medicinske pomoči, ki deluje v društvu.

L. R.

PGD Gorenja vas

Prikazali več načinov reševanja z višine

Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gorenja vas so ob zadnjem 
deževju v tri ure trajajoči intervenciji s poplavljenega gradbišča nove 
obvoznice v Gorenji vasi rešili šest delovnih strojev. Sora je namreč 
v soboto, 12. julija, okrog sedme zvečer nenadoma zelo hitro narasla, 
»verjetno zaradi obilnih padavin višje ob reki, saj tu večjega naliva ni 
bilo,« so povedali gasilci.

Voda se je razlila čez strugo in zalila gradbišče tik ob bregu reke, kjer 
so stali stroji. Če jih ne bi potegnili na suho, bi jih voda gotovo odnesla, 
so prepričani gasilci. V intervenciji jih je sodelovalo 14. 

Milka Bizovičar

Z gradbišča so rešili stroje

Kot vsako leto, sta tudi letos Gasilska zveza Slovenije in Gasilska 
zveza Hrvaške v začetku junija priredili srečanje slovenskohrvaške mla
dine. Tokrat je srečanje potekalo v Zbiljah. Udeležili sta se ga dve ekipi 
poljanskih gasilcev. Tako mladinci kot mladinke so premagali vse ostale 
slovenske ekipe in si priborili drugo mesto v vaji z ovirami. Prvo mesto 
pri mladinkah in mladincih sta zasedli ekipi iz Hrvaške. Poleg glavne 
vaje so organizirali tudi športne igre, pri katerih pa so nastopali mešani 
sestavi (Slovenci in Hrvati oz. Slovenci iz različnih PGD). Tudi tukaj 
so Poljanci zasedli prvi dve mesti. Prva ekipa je sodelovala z mladinci 
iz Čušperka, druga ekipa pa z mladinci iz Krištanovca. 

Prireditev so organizirali domači gasilci iz Zbilj in okolice, v sode
lovanju z GZ Medvode, Občino Medvode in Gasilsko zvezo Slovenije. 
Na srečanju je bilo prisotnih veliko visokih gostov, med njimi tudi pred
sednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije in Hrvaške.

Poleg tekmovanja pa je bilo v ospredju predvsem druženje, zato so 
organizatorji ekipam omogočili tudi veslanje po Zbiljskem jezeru, igranje 
odbojke in nogometa ter spoznavanje naših sosedov.

Mojca Šubic

Srečanje slovenske in 
hrvaške gasilske mladine
Na srečanju slovensko-hrvaške gasilske mladine so poljanski 
gasilci ponovno dokazali, da so med najboljšimi v Sloveniji. 
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Voda bi stroje brez posredovanja gasilcev zagotovo odnesla.
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Bere in piše se, da se na zadnjo avgustovsko 
soboto tudi na Gorenjskem ne kuha doma! 
Obožujete idrijske žlikrofe?

Okusite jih v Idriji, ki vas tudi letos vabi 
na Praznik idrijskih žlikrofov. Že v zgodnjih 
dopoldanskih urah bo iz lovskih kotlov zadišala 
divjačinska bakalca, otroci pa bodo z motivom 
idrijskega žlikrofa potiskali uporaben modni do
datek. Poleg namigov za obisk mesta, vpisanega 

strokovne komisije za senzorično ocenjevanje 
bodo izbrali najboljše idrijske žlikrofe 2014.

Vabljeni vsi, še posebej pa dobri jedci – 
ljubitelji odlične slovenske kuhinje! Več infor
macij o programu: www.icra.si. 

ICRA d.o.o. Idrija
NAGRADNA IGRA: Na kateri dan bo letos 

potekal praznik idrijskih žlikrofov?
a)      Sreda, 27. 8. 2014
b)      Nedelja, 31. 8. 2014
c)      Sobota, 30. 8. 2014
Odgovore pošljite na podblegaske.novice@

gmail.com ali na Uredništvo Podblegaških 
novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 
do 29. avgusta. Podelili bomo tri nagrade: 1 
x predpasnik z motivom idrijskega žlikrofa in 
knjižico Idrijski žlikrofi Vodnik za gurmane ter 
2 x knjižico Idrijski žlikrofi Vodnik za gurmane. 
Nagrajenci boste nagrade prejeli po pošti.

Praznik idrijskih žlikrofov 2014
na Unescov seznam svetovne dediščine, ter 
kosila z idrijskimi žlikrofi vas čakajo aktivna 
kulinarična doživetja v obliki delavnic, prika
zov in degustacij. Idrijske žlikrofe boste lahko 
okušali z različnimi omakami ali pa na tržnici 
lokalnih pridelkov in izdelkov kupili sestavine 
za njihovo pripravo. Popoldne bodo žlikrofe 
izdelovale idrijske gospodinje in gospodinjci 
iz mesta in podeželja. S pomočjo ljubiteljev in 

Najlepši gorenjski nagelj 
Gorenjska turistična zveza kot že vsa leta 

doslej podeljuje priznanja za najlepše gore-
njske nageljne. Če jih imate tudi pri vaši hiši, 
nam sliko z nekaj stavki in vašim naslovom ter 
telefonsko številko pošljite do 15. septembra 
2014 na naslov: GTZ, Koroška c. 27, 400 Kranj. 
Izbiramo samo prave, svetlordeče gorenjske 
nageljne.

Mirjam Pavlič, sekretarka GTZ 
(tel. št.: 031/698-627)

Kljub temu da letošnje poletje vsaj na 
začetku ni bilo preveč radodarno s soncem 
in višjimi temperaturami, ki bi nas zares 
prepričale v to, da je res čas dopustov in 
počitnic, pa moramo biti na soncu pazljivi. 
Kamorkoli že se odpravljamo na dopust pa 
tudi, če ostajamo doma, je priporočljivo, da 
se močnemu soncu izogibamo od 10. do 16. 
ure. Časovna omejitev izpostavljanja soncu je 
najpomembnejša v opoldanskem delu dneva, 
ko je sončno UV sevanje najmočnejše. Prav 
tako se je pred soncem treba ustrezno zaščititi. 
Kot svetujejo v Združenju slovenskih dermato
venerologov (kjer so 15. junija letos že četrtič 
zapored pripravili Dan zaščite pred soncem), 
je potrebno poskrbeti še za osebno mehanično 
zaščito z ustreznimi oblačili, pokrivali in 

Čestitka
Tik pred izidom tokratne številke smo prejeli še 
tole čudovito novico! Naša lektorica Anka Tušek 
je 17. julija ponoči povila zdravega in krepkega 
dečka Žiga. Sodelavci Podblegaških novic ji ob 

tej priložnosti iskreno čestitamo  
ter želimo zdravja in lepih trenutkov  

v krogu mlade družinice.

Tele je v fotografski objektiv ujela Lucija 
Kavčič iz Žirovskega Vrha, ki zatrjuje, da 
tako lepih in košatih pri hiši že dolgo niso 
občudovali. Kdo ve, morda pa je to že slika 
najlepšega gorenjskega nageljna?

Pazljivo na soncu

sončnimi očali ter dodatno kemično zaščito 
soncu izpostavljenih predelov, ki jih drugače 
ni mogoče zaščititi. Svetujejo nanos sredstev 
za zaščito pred soncem, kot so kreme, losjoni, 
geli ali razpršila, ki jih je treba na kožo nanesti, 
preden se izpostavimo soncu. Nanesti je treba 
zadostno količino sredstva za sončenje, saj je 
zaščita slabša, če ga je premalo. 

Zaščitimo se torej pred soncem in uživajmo 
v poletju! Naj bo lepo in prijetno, predvsem pa 
naj vam ostane v lepem spominu, vam želimo 
snovalci Podblegaških novic, ki bomo za 
naslednjo (že podopustniško) izdajo poskrbeli 
konec septembra. Če bo v njej tudi kakšen 
lep utrinek, ki ga boste ujeli v fotografski 
objektiv, bomo še toliko bolj veseli.

P. N.
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