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Iz županovega
dnevnika
• 1. marec: Na občnem
zboru Planinskega društva
Sovodenj na Ermanovcu.
• 2. marec: Na koncertu
PGD Poljane.
• 5. marec: Na predstavitvi strategije turizma na Loškem.
• 5. marec: Na podelitvi nagrad Gospodarske
zbornice Slovenije. Za izjemne gospodarske in
podjetniške dosežke jo je dobil direktor Polycoma Iztok Stanonik.
• 7. marec: Sestanek županov z Loškega,
tokrat v Todražu. Ogledali smo si Sirnico pri
Pustotniku.
• 7. marec: Na občnih zborih Gasilske zveze
Šk. Loka, ŠD Sv. Urban, KUD Sovodenj in
Turističnega društva Žirovski vrh.
• 8. marec: Na občnem zboru Društva upokojencev za Poljansko dolino in praznovanju
40-letnice Planinskega društva Gorenja vas.
• 11. marec: Ogled plazu v Lazah, ki je pričel
nenadoma hitreje drseti.
• 11. marec: Na srečanju županov z vodjo
generalštaba Slovenske vojske Dobranom
Božičem v kranjski kasarni na temo žledoloma
in pomoči SV ob naravnih nesrečah.
• 13. marec: V OŠ Jela Janežiča na zaključku
tekmovanja iz računalništva.
• 14. marec: Vaškemu odboru Hotavlje sem
predstavil idejno zasnovo kolesarske povezave v
Kopačnico in do žirovske občinske meje.
• 16. marec: Na občnem zboru Društva za pri
znanje praženega krompirja kot samostojne jedi.
• 17. marec: Ogled lokalnih cest po KS
Poljane.
• 19. marec: Sestanek z AMD Zvezda, GHD
Lučine bo od 8. do 10. avgusta.
• 19. marec: Na občnem zboru Društva
upokojencev Sovodenj.
• 21. marec: Na občnih zborih Turističnega
društva Gorenja vas in Društva podeželskih
žena Blegoš.
• 22. marec: S soorganizatorji septembrskega
festivala praženega krompirja smo pražili krompir na poletih v Planici.
• 25. marec: Obisk direktorja škofjeloške
knjižnice. Predstavil sem mu novo idejo za
umestitev knjižnice v Gorenji vasi, in sicer na
podstrešju Doma občine oz. bodočega Sokolskega doma.
• 26. marec: V vrtcu Agata v Poljanah na
povabilo ob projektu mednarodnega sodelovanja.
• 27. marec: Odmevna promocijska predstavitev Poljanske doline na Dunaju.
• 29. marec: Na občnem zboru RD Visoko,
največ razprave glede posegov v območje
vodotoka ob gradnji obvoznice.
• 29. marec: Na tekmovanju mladih
zadružnikov v Poljanah in na občnem zboru
TD Sovodenj.

Z 21. seje občinskega sveta

Sprejeli OPPN za območje šole
in zdravstvenega doma
Februarska seja občinskih svetnikov je bila po trajanju med krajšimi, med sprejetimi
sklepi pa velja izpostaviti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki je potreben
za začetek urejanja območja osnovne šole v Gorenji vasi in zdravstvenega doma.
Po več spremembah načrtov so občinski svetniki soglasno sprejeli OPPN za območje osnovne
šole in zdravstvenega doma. Ta predvideva gradnjo nove telovadnice pri osnovni šoli na mestu
sedanje telovadnice in košarkarskega igrišča.
Glavni vhod v dvorano bo skozi zastekljeno
vhodno avlo, v dvorani bo večnamenska igralna
površina velikosti 44 x 24 metrov, v pritličju so
na severni stranici predvidene shrambe orodja,
na južni pa preurejene in nove garderobe. V
nadstropju na severni stranici sta nad shrambami
orodja predvidena vhod in manjša tribuna na
galeriji za zunanje obiskovalce.
Preuredili bodo tudi sedanje nogometno
igrišče s tekaško stezo, in sicer tako, da bodo
pridobili dodatna parkirišča in zagotovili krožni
promet v okolici šole, s čimer se bo po besedah
arhitekta Roberta Potokarja iz arhitekturnega
biroja Ravnikar Potokar bistveno izboljšala
prometna varnost v okolici šole.
Na južni strani šolskega kompleksa je
predvidena preureditev in povečanje zunanjega
otroškega igrišča za vrtčevske otroke ter ureditev
novega košarkarskega športnega igrišča namesto
enega od dveh obstoječih teniških igrišč. Ure
ditev območja osnovne šole predvideva tudi
novo depandanso vrtca s pokrito povezavo in
dodaten prizidek pri obstoječi zbornici za potrebe
dodatnih učilnic in predavalnice. Občinski svetniki večjih pripomb na predlog ureditve niso
imeli, zanimalo jih je le parkiranje v primeru
večjih prireditev v novi telovadnici. Arhitekt je
pojasnil, da se bo v takih primerih parkiralo tudi
na parkiriščih v bližini, to je pri zdravstvenem
domu in pri stanovanjskih blokih na Blatih.
Spraševali pa so tudi o možnosti ureditve
bližnjice od avtobusnega postajališča na Blatih

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.

do šole, da otroci ne bi hodili po daljši poti mimo
cerkve, a je Potokar dejal, da tega dogovora z
lastnikom zemljišča pod šolo niso sklenili.
Na območju zdravstvenega doma je predvidena
gradnja prizidka zasebnih ambulant in prizidek soci
alnovarstvenega zavoda – doma starejših občanov z
ureditvijo zunanjih zelenih sprehajalnih površin.
Na travniku med zdravstvenim domom
in stanovanjskimi bloki je v OPPN zarisana
možnost izgradnje treh večstanovanjskih objektov s pripadajočimi igrišči, če bi se pokazala
potreba in našel zasebni investitor.
Svetniki so obravnavali tudi občinski podrobni
prostorski načrt za območje Podvrha za predvideno
gradnjo treh počitniških objektov. Na javni razgrnit
vi ni bilo podanih pripomb, investitorji so pridobili
vsa potrebna dovoljenja, zato tudi svetniki na to
točko niso imeli pripomb in so sklep sprejeli.
Poleg tega so svetniki potrdili še dopolnitev
odloka o gospodarskih javnih službah, ki po novem
določa, da se »pri financiranju in izvajanju gos
podarskih javnih služb upoštevajo določbe uredbe
EU«. Ker se bližajo evropske volitve, so potrdili
tudi predlagane člane volilne komisije, za potrebe
takrat še veljavnega nepremičninskega zakona
pa so potrdili tudi seznam nepremičnin, ki izpolnjujejo pogoje za vzpostavitev statusa grajenega
javnega dobrega lokalnega pomena. Tako kot vsi
lastniki nepremičnin je morala tudi občina preveriti
in uskladiti podatke o lastništvu trgov, javnih površin,
določenih cest, objektov … V kategorijo grajenega
javnega dobrega lokalnega pomena je tako uvrstila
omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena in javne površine na njih (črpališča, vodo
hrami, čistilne naprave, vodna zajetja …) in objekte
ali dele objektov, katerih uporaba je pod enakimi
pogoji dostopna vsem, kot so ceste, ulice, trgi, igrišča,
parkirišča, pokopališča, poslovilni objekti, parki,
športne in rekreacijaske površine in podobno.
Tina Dolenc

Spremembe v Podlbegaških novicah
Po več kot 12 letih mojega urednikovanja v
Podblegaških novicah je čas, da mesto odgovornega
urednika prevzame sveža moč. Na zadnji seji pred
nekaj dnevi so občinski svetniki na predlog župana
potrdili novo urednico, Damjano Peternelj, ki za
naše glasilo piše prispevke že več kot dve leti.
Delo prevzema z majsko številko, sama pa ostajam
v uredniškem odboru in bom pisala predvsem o
dogajanju v KS Lučine. Elektronska pošta uredništva,
ki jo bo po novem prejemala Damjana, ostaja enaka,
torej podblegaske.novice@gmail.com. Urednica je
dosegljiva na telefonski številki 041/456-469.
Milka Bizovičar
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Urejanje vodotokov

Naše reke se počasi spreminjajo v kanale
S prihodom pomladi narava ponovno oživi, ozeleni in nam s tem pokaže, kako je
lahko lepa, če človek zanjo odgovorno skrbi. S 1. aprilom tudi ribiči pričnemo
novo ribolovno sezono, vendar ribolov ni edina dejavnost ribiške družine.

Spreminjanje reke v kanal – brežina na Visokem ...
Vse bolj odgovorno smo vpeti v aktivnosti
Zakaj sem omenil skepticizem in jezo?
za varovanje voda in obvodnega sveta, ki je Odkar sem v ribiških vrstah, najmanj pa 20
pogoj za življenje v tem delu narave. S tem na- let, se vsi od ribiških družin do krovne orgamenom je bila v Kranju organizirana konferenca nizacije – RZS ter Zavoda za ribištvo – in stroke
o vplivih urejanja vodotokov na vodne in ob- pogovarjamo in ugotavljamo, kako morajo biti
vodne ekosisteme ter gospodarjenje z vodami. vodotoki sonaravno urejeni v prid kakovostnim
Konferenca je bila pomembna za vseslovesnko pogojem življenja v njih. V nekaterih primerih
ribištvo in tudi druge varuhe narave. Na njej so bili pozitivni premiki, a žal se naše reke
sem kot predstavnik Ribiške družine Visoko počasi, a stalno in vse bolj spreminjajo v kanale,
sodeloval z naslednjim prispevkom:
čeprav imamo v Sloveniji zakone, ki ščitijo to
V pripravah in razmišljanjih na to današnjo področje. To so Zakon o varovanju narave, Zakonferenco o vplivih urejanja vodotokov na vodne kon o vodah, Zakon o sladkovodnem ribištvu.
in obvodne ekosisteme ter gospodarjenje z vodami Oddelek Biotehniške fakultete Univerze v
so me prevevali različni občutki: skeptika, pa malo Ljubljani je leta 2005 oblikoval pravila za
jeza, a vendar ker sem po naravi optimist, tudi op- vzdržno urejanje in posege v vodotoke. Stroka
timizem, da bomo skupno z drugimi predstavniki s sodelavci Zavoda za ribištvo RS je v okviru
v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki jih Mišičevega vodarskega dneva 2010 opozorila
kakor koli zadeva problematika varovanja narave, na probleme sanacijskih in vzdrževalnih del
končno našli pot in premik v smeri sonaravnega v vodotokih. V opozorilo nam je tudi Vodna
urejanja vodotokov.
direktiva na ozemlju EU.

… in brežina v Srednji vasi

Poplave – posledica
reguliranih obvodnih zemljišč

Žal se prepočasi premikamo na boljše. Nujno
potrebujemo preboj, da ustavimo zločin nad naravo.
Preprečiti moramo ozko gledanje hidrologov in
»vodarjev«, ki se s svojimi posegi želijo čim hitreje
znebiti vode, brez upoštevanja njenih rušilnih
posledic dolvodno ter brez upoštevanja narave kot
celote z svojimi zakonitostmi. Posledice reguliranih
obvodnih zemljišč in nepravilnih posegov v vodotoke čutimo v obliki rušilnih poplav. Kaže razmisliti
o vodi kot bogastvu. Odvzemati ji je treba rušilno
moč od izvirov navzdol z ustreznimi pragovi, jezovi
… in ji pustiti tudi določena razlivna mesta. Voda
je pač del narave.
Jezen sem, ker je med stroko (Zavod za
ribištvo RS) in ribiškimi družinami na tem
področju premalo povezave. Moja osebna želja
kakor tudi želja naših ribičev je, da Zavod za
ribištvo kot soglasodajalec pri gradbenih posegih
ob takih primerih obvezno sodeluje z ribiškimi
družinami pri oblikovanju konkretnih izvedbenih
oblik in pogojev, saj ribiška družina najbolje
pozna specifične razmere na svojem terenu.
Sodelovanje med Zavodom za ribištvo,
ribiško družino in ministrstvom bi moralo biti bolj
učinkovito, saj imamo ustrezne zakonodaje dovolj,
le kršitelje bi bilo treba postaviti pred odgovornost.
Na žalost pa smo ribiške družine zaradi omejenih
pristojnosti v tem pogledu pogosto nemočne.

Dosegli smo boljše pogoje
za življenje v vodi in lepši tok reke

Z ozirom na to, da je poseganje v vodotoke
širši problem varovanja narave in da smo tu
prisotni predstavniki z različnih področij, ki jih
to zadeva, sem vendarle optimist, da s skupnimi
močmi in prizadevanjem končno lahko napravimo pravi korak naprej.
Prav slednje in nato aktivno vključevanje
Upravnega odbora RD Visoko, predvsem pa
predsednika ribiške družine, gospodarja Franca
Doleneca, in tajnika Florjana Tušarja, je že imelo
odločilno vlogo, da sta investitor Direkcija za
ceste RS in projektant obvoznice v Gorenji vasi
pristala na našo zahtevo za vgradnjo 20 skalnih
odbijačev v strugi ob obvoznici. Na našo zahtevo
in željo po reševanju problema sta se odzvala tudi
Zavod za ribištvo RS ter Ribiška zveza Slovenije,
s čimer v praksi vzpostavljamo novo, boljše
sodelovanje. V tem primeru smo dosegli boljše
pogoje za življenje v vodi, kakor tudi lepši videz
toka reke, ki pa je zaradi preprečitve poplavljanja
v naselju še vedno ujeta v nekakšen kamnit kanal.
Po zasaditvi grmovnic in drevesnic bo čez čas
tok postal sprejemljivejši in prijetnejši.
S takim sodelovanjem in vključevanjem vseh
odgovornih bomo nadaljevali tudi v prihodnje, da
bi preprečili neprimerne posege v vodotoke, med
katere sodijo neprimerno poravnane brežine,
prekomerni odvzemi voda – MHE, onesnaženja,
in da bi popravile že storjene napake.
Ves trud bomo vlagali v naše skupno dobro
– za našo lepo dolino.
Janez Demšar, predsednik RD Visoko
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Nova blagovna znamka

Poljanska dolina, dežela pod Blegošem
Na občini v teh dneh pripravljajo vse potrebno za to, da zaživita nova predstavitvena
spletna stran in blagovna znamka Poljanska dolina, dežela pod Blegošem. Z njo želijo
širši javnosti predstaviti celotno Poljansko dolino od Zminca do Rovt in Kladij ter
njeno raznovrstno ponudbo: od gostiln do turističnih kmetij in prenočišč, turistične,
kulturne in športne produkte ter proizvode in storitve našega gospodarstva.

Logotip Poljanske doline
Ključno za vzpostavitev nove blagovne znamke
je bilo spoznanje, da je potrebno vse, kar Poljanska
dolina, v prvi vrsti občina Gorenja vas - Poljane,
nudi, celovito predstaviti širši javnosti. Na predstavitvi ponudnikov, združenih v Pot poljanskih
dobrot, konec leta v Celovcu je že bilo jasno, da
manjka celostna podoba. Župan Milan Čadež:
»Konec leta smo se prepričali, da smo v zadnjem
času vzpostavili veliko projektov, ki so bili zelo
dobro sprejeti, in da je treba storiti korak naprej.
Tu mislim na kolesarski krog po naši občini, pa
protokol Poroka na Visokem, Pot poljanskih dobrot,
Rupnikovo linijo z muzejem v utrdbi na Golem
vrhu … Ne smemo pozabiti tudi na dejavnosti naših
društev. Pri mag. Mateji Tomin Vučkovič, vodji
Sektorja za turizem v Direktoratu za turizem in
internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarstvo
sem se pozanimal o možnostih in usmeritvah, kako
to narediti. Ugotovila sva, da smo že veliko postorili na področju projektov, treba pa bi bilo najti še
pravo usmeritev oziroma pravi način promocije, da
dosežemo ciljno publiko. Povezali smo se sodelavci
na občini, gostinci, ponudniki, društva in dobil sem
potrditev za te prve korake v tej smeri ter pridobil
strokovno pomoč.«

Logotip v veliko pomoč
pri oblikovanju celostne podobe

Ekipa je najprej poiskala predstavitveni
znak oziroma simbol, ki bi bil preprost in bi

obenem zaobjel vse dejavnosti, naravne danosti,
kulinarične posebnosti, kar ni bilo lahko delo. Za
to zahtevno delo so poprosili Majo Šubic in Borisa
Oblaka. Komisija je izbrala Oblakov predlog, ki
ga je avtor takole predstavil: »Ideja se je rodila
na pogorišču neke druge, tista bi morda spadala
na kak jogurt, in še predno sem do konca narisal,
sem vedel, da je to to. Hribi in srce, s preprosto
potezo, pravzaprav z zgolj dvema, povezano v eno
celoto višjega reda, kot nekakšen vizualni rebus,«
se spominja risanja prvih osnutkov.
»Namenoma sem se izogibal ilustraciji in bil
sem trdno odločen, da niti pod razno ne upodobim
Blegoša, zato ker nimamo samo ene res izstopajoče
znamenitosti.« Avtor pisanega dela logotipa je oblikovalec Matjaž Mazzini. Boris Oblak pojasnjuje:
»Z njim sva bila v dobri ustvarjalni navezi in mi je
res zelo pomagal pri strogo oblikovalskih pravilih.
No, rodili so se hribi in hkrati se je rodilo srce.
Z veliko vsebine, ki je vpeta v njih.« Hribi in
zelena barva predstavljajo kopasto naravo hribov
Škofjeloškega pogorja, kar je aluzija na ustvarjanje
Iveta Šubica, njegove upodobitve kopastih hribov,
čudovito naravo in čist zrak ter prostočasne aktivnosti. Obenem pa tudi kakovostno pridelavo in
iz nje izpeljano kulinariko.
Zakaj oblika srca? »Ker poudarja navezanost
ljudi na njihovo zemljo, srčnost, tradicijo,
ljubezen dveh ključnih umetnikov, prej omenjenega Šubica in Ivana Tavčarja, do Poljanske

Občinski kolesarski krog

doline, na nacionalnem nivoju pa prepoznavno
ljubezensko zgodbo Tavčarjeve zgodbe Cvetje v
jeseni. Ta je po najnovejši strategiji celo krovna
zgodba Poljanske doline,« je izčrpen Oblak.

Najvišja možna dodana vrednost
na pragu domačih ponudnikov

Ob vzpostavitvi blagovne znamke in pri
promociji jim strokovno pomaga Petra Mišič iz
podjetja Preobrat: »Sodelovanje pri projektu mi
je v veliko veselje, saj je to eden redkih, če že ne
edini projekt, pri katerem sodelujem kot zunanja
svetovalka in ki združuje številne strokovnjake,
od zaposlenih na občini, gostince, oblikovalce,
IT-strokovnjake in konec koncev tudi prebivalce.
Vaš župan je uspel združiti različne profile ljudi, z
različnimi pogledi, v skupino, v tim, ki je skupaj
ustvaril znamko, kar je edinstveno in redko v
današnjih časih. Upam in si iskreno želim, da
bo znamka (za)živela z ljudmi.«
Sodelovanje teče že več kot tri mesece, v tem
času pa so že izbrali celostno grafično podobo.
Ta bo ključna tudi za vzpostavitev portala, ki bo
kmalu zaživel, saj je osnutek zanj že narejen.
Župan ob tem dodaja: »Za vse, kar delamo,
želimo, da nastane v naših krogih in da je posebno. Na tej spletni strani želimo prikazati čisto vse,
kar se na dolini dogaja, najbolj pomembno pa je,
da se Poljanci v njej najdemo in z njo poistovetimo. Glede na to, kar je bilo storjeno, verjamem,
da nas bo še bolj povezala skupaj. Že omenjene
projekte bomo nadgradili s predstavitvijo naših
ponudnikov, pridelovalcev, predelovalcev,
ponudnikov nastanitev do aktivnosti društev pa
tudi predstavitve produktov in storitev našega
gospodarstva, našega podjetništva.«
In kaj si od vzpostavitve nove blagovne
znamke obetajo? »Privabiti želimo čim več gostov, ki ob pravi ponudbi tudi več potrošijo, moj
osebni cilj pa je, da našim ponudnikom ostane
najvišja možna dodana vrednost na domačem
pragu,« svoje namene razkriva župan.

Za začetek po prvi etapi

Kolesarska
sezona se je sicer
že začela, v začetku
maja pa bo tudi uradno
odprtje v naši občini. Kot
je povedala Marjeta Šifrar z
občine, bodo kolesarji prvič letos
uradno in organizirano prevozili prvo od treh
etap občinskega kolesarskega kroga, ki je skupaj dolg 115 kilometrov in ima 3.400 višinskih
metrov vzponov in spustov.
»Odprtje kolesarske sezone bo 3. ali 10. maja,
odvisno od vremena,« pojasnjuje Šifrarjeva. Kolesarji se bodo zbrali na Trgu Ivana Regna v Gorenji
vasi ob 8.30 zjutraj, kjer jih bo pozdravil župan in
jim predstavil letošnje novosti občinskega kole-
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sarskega kroga. Potem
se bodo skupaj odpeljali
po prvi etapi, ki je dolga
36 kilometrov in ima več
kot 900 višinskih metrov
vzponov. A kolesarjem
je ne bo treba prevoziti
v celoti, saj na več mestih omogoča skrajšanje
poti. Med vožnjo se bo
karavana ustavljala pri
ponudnikih gostinskih
storitev, po vrnitvi na
izhodiščno točko pa jih
bo čakalo okrepčilo.
M. B.

Damjana Peternelj

Promocija ponudnikov na Dunaju

Poljanske dobrote spet na gostovanju v Avstriji

Foto: Vito Debelak

Ob nastajanju blagovne znamke intenzivno poteka tudi promocija. Tako so se konec
marca ponudniki, združeni v Pot poljanskih dobrot, v sodelovanju s Slovenskim
kulturnim centrom in študentskim domom Korotan ter slovenskim turističnim
predstavništvom v Avstriji predstavili na Dunaju s svojo ponudbo.

Damjana Peternelj

avstrijski trg. Marjeta Šifrar z občinske uprave
je poudarila: »Prospekte in brošure smo imeli
v nemškem jeziku, prikazali smo film o loškem
območju. Mislim, da smo nalogo odlično
opravili in da so bili nad našo predstavitvijo in
ponudbo navdušeni.«

Izkupiček na dolgi rok

Enakega mnenja so bili tudi ponudniki, med
njimi Stanka Homec, ki peče pekovske izdelke
in pecivo: »Res so radi posegali po naših dobrotah. Da bi jih pa dostavljali tja gor, je morda
malo predaleč, pa tudi pečem le po naročilu,
ne tako masovno, poleg tega je rok trajanja
teh izdelkov kratek.« Irena Jezeršek s Kmetije
Matic se je strinjala: »Čutiti je bilo pozitivno
energijo, nekateri so po dolgem času spet videli

Foto: Vito Debelak

Skupna slika udeležencev
Domače dobrote so predstavile kmetije Pr‘
Čum, Pr‘ Režen, Martinuc, Matic in Pustotnik ter gostilna Na Vidmu. Zaigrala je Suha
špaga, Boris Oblak pa je narisal več kot 25
karikatur. Župan je predstavil Poljansko dolino
in v nagovoru poudaril: »Vesel sem takšnih
priložnosti, da lahko predstavimo našo dolino
in njene posebnosti ter dobre ljudi. Toliko bolj
Dunajčanom, sosedom, s katerimi nas veže veliko vezi, tako zgodovinskih kot tudi poslovnih.
V Avstriji se predstavljamo že drugič, prvič v
Celovcu in zdaj na Dunaju. Prepričan sem, da je
to pričetek ponovnega in dobrega sodelovanja,
saj nas že zgodovina uči, da smo bili v nekdanji
skupni državi zelo uspešni.«
Na Dunaj jih je povabil Jan Ciglenečki,
predstavnik Slovenske turistične organizacije za

gorenjsko narodno nošo. Posebej všeč jim je bil
naš cider (jabolčno vino). Posebnega zanimanja,
da bi naše izdelke vozili na Dunaj, ni bilo, bi pa
bilo drugače, če bi prišli Avstrijci k nam.« Koordinatorica Katarina Brence s Kmetije Pustotnik
je poudarila, da taka predstavitev žanje uspehe
na dolgi rok: »Dunaj je daleč, ne vem, če je
kdo neposredno navezal kakšne stike oziroma
posle. Je pa res, da je bilo veliko predstavnikov
medijev in turističnih delavcev, tudi hotelirjev,
ki so jih že zanimale specifične informacije o
nastanitvi in turističnih produktih.«
Že obisk v Celovcu je odmeval v različnih
medijih, še bolj ta na Dunaju. Kaj pa konkreten
izkupiček? Medtem ko pri drugih ponudnikih (še) ni bilo zaznati kakšnega zanimanja
Avstrijcev, pa je Katarina Brence zadovoljna:
»V Celovcu smo uspeli navezati en kontakt,
izdelke naše kmetije tako že redno dobavljamo
tja.« Vsi se sicer strinjajo, da so tovrstne predstavitve pomembne zato, da nas tujci spoznajo
oziroma prepoznajo in obiščejo. V tem primeru
je zagotovo moč pričakovati dolgoročen učinek
tovrstnih predstavljanj izven naših meja.

Francka Eržen in Stanka Homec s ponudbo

Na podlagi Pravilnika za izbiro prejemnikov priznanj KS Poljane ob dnevu državnosti Svet KS Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Krajevne Skupnosti Poljane ob dnevu državnosti za leto 2014
KS Poljane podeli ob dnevu državnosti priznanje zaslužnim krajanom KS Poljane,
društvom s sedežem v KS Poljane, članom društev, zavodom, podjetjem in
skupinam prav tako s sedežem oziroma stalnim bivališčem v KS Poljane za
dosežke na področju športa, kulture, gasilstva, turizma, gospodarstva, vzgoje
in izobraževanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo
h kakovostnejšemu in popolnejšemu življenju krajanov in imajo večji pomen
za ugled, promocijo in razvoj kraja in občine.
Vsako leto se podeli največ tri priznanja.
Predlagatelji dobitnikov priznanj so lahko krajevna in vaška skupnost, društva,
podjetja, zavodi s sedežem v KS Poljane in Občina Gorenja vas - Poljane ter
posamezniki.
Kriteriji in merila za izbor dobitnikov priznanja:
• nadpovprečna uspešnost na posameznih področjih delovanja;
• uspešna organizacija prireditev širšega pomena;
• izjemni športni in drugi rezultati, doseženi na višjem nivoju (državni);

• uspešno delovanje na področju prepoznavnosti in promocije kraja;
• večletno ljubiteljsko in zelo uspešno delo na društvenem ali kakšnem drugem
področju;
• izjemni prispevki in donacije podjetij društvom, prireditvam itd.;
• nudenje in organizacija pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč;
• itn.
Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja;
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlaganega dobitnika priznanja;
• obrazložitev oziroma utemeljitev predloga.
Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev
priznanj Krajevne skupnosti Poljane, ki bodo prispeli do vključno 26. maja 2014
na naslov: Krajevna skupnost Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane. Za pravilno
označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah s
pripisom »Ne odpiraj – priznanja KS Poljane«.
Svet KS Poljane
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Gozd

Polovica lastnikov še ni začela s sanacijo
V začetku aprila je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) izdal obvestilo vsem
lastnikom gozdov, ki imajo težave pri izvedbi nujnih gozdnih del po žledolomu.
Ugotavlja namreč, da teh del lastniki gozdov sami ne zmorejo opraviti oziroma
jih ne morejo opraviti dovolj hitro.

opravili morebitna druga strokovna opravila, za
katera bi lastnik gozda želel, da jih izvedejo zanj,
pa ta opravila ne spadajo v okvir zakonskih nalog
javne gozdarske službe. Na primer: določitev
normativov za posamezna delovna opravila,
ocena strukture gozdnolesnih sortimentov,
izračun cene lesa na panju, klasiranje lesa, nadzor
izvajanja del, prevzem zaključenega delovišča,
priprava pogodbe z izvajalcem del ipd. Cenik
opravil je na spletni strani ZGS. Priporočljivo
je, da se lastniki gozdov med seboj povežejo pri
pripravi na izvedbo sanacije gozda, še preden
se oglasijo pri revirnem gozdarju oziroma na
krajevni enoti. Priprava del za sanacijo gozdov
bo, po mnenju zavoda, bistveno učinkovitejša,
če bodo ZGS zaprosili za pomoč povezani v
skupino, saj bo za večje količine del lažje poiskati
izvajalce. Prav tako bo cenejša tudi izvedba.

Foto: Milka Bizovičar

Les za iverne plošče in papir

Pogosto so neuspešni tudi pri iskanju usposobljenih izvajalcev, ki bi za njih izvedli sečnjo,
spravilo in prodajo poškodovanega lesa, zato jim
na zavodu svetujejo, da se obrnejo na svojega
revirnega gozdarja oziroma na pristojno krajevno
enoto ZGS, kjer bodo dobili pomoč pri iskanju
usposobljenih izvajalcev gozdarskih storitev.

ZGS bo po potrebi pomagal tudi pri ureditvi
pogodbenega odnosa z izvajalcem del, da bosta
zagotovljena strokovnost izvedbe del in ustrezna
pravna varnost, tako za lastnike gozdov kot tudi
za izvajalce gozdarskih storitev. Kot zagotavljajo
na zavodu, omenjene usluge – pridobitve izvajalca – ne bodo zaračunavali. Za plačilo pa bodo

Po zadnjih podatkih bo zaradi posledic
žledoloma potrebno posekati 9,3 milijona
kubičnih metrov drevja, sanacija pa bo stala 36,3
milijona. ZGS je v sanacijskem načrtu zapisal,
da je potreben posek iglavcev, ki imajo več kot
30 odstotkov poškodovane krošnje, listavcev pa,
če je poškodovane več kot 50 odstotkov krošnje.
Na ogroženih območjih bodo listavce posekali
le, če imajo poškodovanih več kot 80 odstotkov
krošnje. Sanacija bo potekala v več korakih,
najprej posek, nato pa bo tam, kjer bo treba, na
vrsti naravna ali umetna obnova gozdov.
Po prvih ocenah bo treba obnoviti 900 hektarjev gozda, zaradi česar na zavodu letos pričakujejo

Sadovnjak po ujmi

Obrezano drevo je treba zaščititi s cepilno smolo
Precej škode je nedavni žledolom povzročil na sadnem drevju, predvsem na starejših visokih drevesih. Kot svetujejo strokovnjaki, je najpomembneje, da se odstrani polomljene
veje, drevo obreže, rane na deblih in odžaganih delih pa zaščiti s cepilno smolo.
Škoda na sadnem drevju po žledolomu je
največja tam, kjer sadovnjaki niso bili redno
vzdrževani, na starih drevesih in posamezno
rastočih visokodebelnih sadnih drevesih, kot so
orehi, hruške, slive in stare sorte jablan. Zaradi
toplega marca in aprila so nekatera sadna drevesa
že zacvetela. Večina je sicer že sanirana in obrezana,
a bodo morda komu vseeno prišli prav nekateri nasveti, saj sadno drevje lahko obrezujemo praktično
čez vse leto, pravijo nekateri sadjarji.
Pomembno je, da so bile vse rane na drevju,
ki so nastale zaradi žledoloma, očiščene, da so
bile sveže takoj premazane s cepilno smolo.
Nekateri priporočajo, da se velike rane premaže z
oljno barvo. Sanacija sadnih dreves je večinoma
potekala pred cvetenjem, nekoliko poznejši rez,
tik preden brsti odženejo, pa je celo boljši, saj so
takrat drevesa že v soku, pravi Boštjan Godec s
Kmetijskega inštituta Slovenije. Drevesa lahko
saniramo tudi kasneje, vendar pa je takrat v vejah
manj soka in manj možnosti, da odženejo novi
poganjki. Splošnih nasvetov tako ni enostavno
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deliti, saj je vsako drevo primer zase, sploh če
je poškodovano. Nekaj zanimivosti o sanaciji
si lahko preberete na spletni strani Sadjarskega
društva Borovnica, ki jih je pripravil Slavko
Turšič. Turšič je obrezovanje sadnega drevja
prikazal tudi na Kmetiji Ljubica v Vinharjah.

Nasveti za sanacijo

Če se polomi vrh, ga odžagamo, robove ob lubju
zgladimo z nožem in zaščitimo s cepilno smolo.
Če pa je veja odčesnjena globoko v deblo, samo
obrežemo robove in rano namažemo s pasto ali
cepilno smolo. Če se polomijo le manjše veje in
vejice, strokovnjaki svetujejo, da najprej odrežemo
le polomljene dele vej, nato pa se lotimo klasičnega
načina obrezovanja in zaščite odžaganih delov,
drevo pa škropimo z bakrovimi pripravki.
Pri večjih vejah, ki se niso polomile tik ob
deblu, pustimo 20–30-centimetrske štrclje, da
iz njih poženejo novi poganjki in se drevo lepše
obnovi. Seveda pa to izvedemo v času brstenja,
da bodo pognali novi poganjki. Kasneje se veja

zasuši in ker je brez soka, ne bo pognala novih
poganjkov, zato jo je treba odrezati pri deblu.
Če pa se je odlomil le manjši del veje, v
čim večji meri ohranimo drevo tako, da vejo
odrežemo tam, kjer se je odlomila.
Ob ogledu nekaterih sadovnjakov smo
opazili, da je bilo drevje obžagano in obrezano
skladno s priporočili, vendar pa večina svežih
rezov ni bila zaščitena s cepilno smolo ali
podobnim. Zanimivo bo opazovati, kaj se bo
zgodilo s temi drevesi v prihodnjih letih.
Nekatera manjša drevesa so se upognila pod
težo žleda in so tako ostala tudi potem, ko se je
stalil. Debelca poskusimo zravnati in privezati
ob kol. Če ob upogibanju debelce poči, poškodbo
ovijemo in vse premažemo s cepilno smolo ter
privežemo. Vrvico poleti odstranimo.

Kako ohraniti stare sorte?

Podrta ali zelo poškodovana so tudi nekatera drevesa zelo redkih starih sadnih sort, ki
so rasla tudi 100 let in več. Taka drevesa bo
treba odstraniti s koreninami vred in posaditi
nove sadne sadike. Za stare sadne sorte skrbijo
v društvu Varuhi semen, banko starih sadnih
dreves pa imajo tudi v Kozjanskem parku. Da bi

Do 30. aprila 2015 ni obvezna uporaba prevoznic pri
prevozih gozdnih lesnih sortimentov. Lastniki gozdov
oziroma drugih zemljišč morajo zaradi sledljivosti
teh sortimentov, če so bili gozdni lesni sortimenti
pridobljeni zunaj gozda, voditi listino o uporabi in
prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti. Ta izjema ne
velja za gozdne lesne sortimente iz gozdov v lasti
Republike Slovenije. Količine posekanega lesa morajo
lastniki gozdov sporočiti ZGS.

večji odstrel srnjadi, saj ta obnavljanje gozdov zavira. Približno 16 odstotkov poškodovanega drevja bodo posekali v državnih gozdovih, preostalo v
gozdovih zasebne lasti. Škoda po žledolomu znaša
214 milijonov evrov. Do aprila je bilo odstranjenih
že 900.000 kubičnih metrov drevja. »Na območju
naše občine je poškodovanega 30–80 odstotkov
gozda, odvisno od lokacije. Gozd se bo obnovil
sam, vendar bo za to potrebnih več let,« je povedal
Bogo Žun, vodja krajevne enote Poljane ZGS
in nadaljeval: »Večinoma se bo gozd obnavljal
po naravni poti, le izjemoma s pogozdovanjem.
Za to je treba najprej pripraviti teren: posekati in
odstraniti podrto drevje ter pripraviti tla. Po lanskem obilnem semenskem letu vseh drevesnih vrst
je sedaj v gozdu že veliko vznika novih dreves.«

Od napovedane pomoči ni nič

Foto: Tadeja Šubic

Lastniki gozdov poškodovana drevesa po
žledolomu pospravljajo večinoma sami, nekaj
jim pomagajo tudi najeti izvajalci. »Večji lastniki
so se odgovorno lotili sanacije, 50 odstotkov
lastnikov pa je še vedno v šoku in v svojem gozdu
še niso pričeli pospravljati posledic žledoloma,
kar je do vestnih lastnikov gozda zelo neodgo
vorno, saj bodo s svojo neaktivnostjo povzročili
namnožitev lubadarja. Gozdarska inšpekcija do
pasivnosti predvsem malih lastnikov ne bo imela
nobene tolerance,« je opozoril Žun. Pri sanaciji

Drevo po sanaciji in obrezovanju
se take sorte ohranile, strokovnjaki priporočajo,
da naberemo cepiče in jih shranimo na hladnem v mivki, dobro zavite v moker papir ali
krpo in folijo, ter jih shranimo v zamrzovalnik
hladilnika na temperaturi –5°C.

Cepljenje in domači pripravki za premaze

Slavko Turšič priporoča da za cepljenje izbiramo dan za plod (ali cvet) v času dvigajočih
luninih lokov, ko sokovi silijo v rastlino. Cepimo
dopoldne, v času izdiha zemlje. Cepljenje najbolje

Žledolom

Občina zbirala prijave škode
Vremenska ujma je na nekaterih območjih občine za sabo pustila pravo razdejanje. Življenje se počasi vrača v ustaljene tirnice, sanacija gozdov pa bo
trajala še leta. Prijavo škode na poškodovanih kmetijskih zemljiščih in delno
poškodovanih stavbah je bilo mogoče oddati na občini do 7. marca.
Občina je prejela 19 prijav za škodo na
objektih občanov, ki znaša 60.842,27 evra,
27 prijav v vrednosti 117.094,45 evra pa je
bilo podanih z naslova škode na občinski
infrastrukturi. Kot pojasnjuje direktorica
občinske uprave Elizabeta Rakovec, so prejeli
tudi 451 prijav škode, ki je bila povzročena
na gozdovih. »Lastniki so morali škodo zgolj
prijaviti, ne pa tudi oceniti. Škodo na gozdovih
ocenjuje zavod za gozdove po oddelkih/
odsekih gozda po večinskem principu oziroma
se določi povprečna ocena poškodovanosti
posameznega odseka. Po oceni zavoda za
gozdove je poškodovanega drevja najmanj
za 600.000 kubičnih metrov, pri čemer je
povprečna škoda v gozdnogospodarski enoti
Sovodenj, ki pokriva gozdove zahodno od
Hotavelj, 50-odstotna, v preostalem delu

se še posebej mudi s spravilom poškodovanega
drevja iglavcev, saj je zakonski rok za spravilo
tega lesa do 15. maja. Sanacijo lahko otežijo
podlubniki, ki so letos zgodnejši in so že začeli
rojiti. Še vedno pa velja, da je varnost na prvem
mestu, zato nikar v gozd sami oziroma, če takega
dela niste vajeni.
Po zadnjih podatkih se je v naši občini prodalo
manj kot odstotek poškodovanega lesa, odprodaja
pa se ga v Avstrijo in Italijo. Direktor podjetja Bre
uspe takrat, ko se drevje pripravlja k cvetenju.
Kasnejša cepljenja imajo slabši izkoristek.
Nekoč so za osnovo, na katero so cepili, naj
bolj cenili divjake, sadike iz gozda: »lesniko«
(divjak hruške) in »lesničnik« (divjak jablane),
ki so jih cepili v maju kar v gozdu ali pa na
vrtu. Cepilno smolo so med mešanjem skuhali iz čebeljega voska, »laškega olja« (dobrega
rafiniranega olja, običajno olivnega) in špirita.
Divjake v gozdu so pred pozebo zaščitili z dimom ognja iz svežega smrekovega lesa. Nekoč
pa so že jeseni zavarovali drevje tako, da so spodnji del debel premazali z mešanico kravjekov in
prašičje krvi, pravi staro sadjarsko izročilo.
Slavko Turšič pa svetuje, da pasto za sadno
drevje izdelamo iz 10 kilogramov kravjeka, 10
kilogramov ilovice, 2,5 kilograma bazaltne moke,
2,5 kilograma lesnega pepela, 1 litra sirotke, vse
(mešamo) dinamiziramo eno uro. Taka zmes stoji
lahko nekaj tednov v pokriti leseni posodi. V pasti
se razvije kultura koristnih mikroorganizmov, ki
jih nanesemo na drevo. Z njo gnojimo kambij
drevesa tako, da ga s čopičem nanesemo na
deblo. Preparat za škropljenje pa zmešamo iz
kilograma paste za sadno drevje, 0,7 kilograma
preparata po Mariji Thun, litra mlečne sirotke v
100 litrov mlačne deževnice ter mešamo 20 minut.
Precedimo in nato poškropimo v krošnjo dreves.
Preparat je za olesenele rastline najodličnejše
gnojilo in obnavlja kambij drevesa, na pomlad

občine pa v povprečju 30-odstotna.«
Nastali so tudi stroški interventnega čiščenja
lokalnih cest in javnih poti v upravljanju občine
za zagotavljanje prevoznosti navedenih cest v
višini 85.000 evrov. V okviru interventnega
čiščenja je bilo opravljenih 1307 delovnih ur z
motorno žago in več kot 800 strojnih ur.
»Ena družina se je morala zaradi prevelike
poškodovanosti objekta izseliti in je še vedno
nastanjena v nadomestnem stanovanju. Obnova
stanovanjskega objekta že poteka, prav tako so
za ostale objekte lastniki večinoma že izvedli
obnovitvena dela, ki so bila pretežno na strešni
kritini. Občina pomaga oškodovancem, ki jih je
ujma najbolj prizadela. Še vedno pa ni nobenega
podatka, ali in na kakšen način bo povrnjena
škoda s strani države,« je pojasnila Rakovčeva.
Lidija Razložnik

za Commerce iz Todraža Edo Oblak je pojasnil, da
gre les v Italijo za izdelavo ivernih plošč, v Avstrijo pa za izdelavo papirja. Poškodovanega lesa ni
možno uporabiti oziroma prodati ne domačim ne
tujim mizarjem, ki jim dobavljajo les. Oblak je
kritičen tako do države kot do ministra Židana:
»Oba sta veliko obljubljala, kako bosta pomagala
lastnikom gozdov, a od tega ni bilo nič.« Cena lesa
je padla in je pod njegovo vrednostjo.
Lidija Razložnik

pa tudi spodbuja rast drevesa.
Splošnih nasvetov ni enostavno deliti, štejejo
izkušnje sadjarjev in pravi pristop do vsakega
drevesa posebej. Vsako drevo je kot živo bitje
primer zase, uspešnost in učinkovitost ukrepov
pa se bo pokazala šele v prihodnjih letih.
Zdrav les posekanih oz. podrtih sadnih
dreves ni le za kurjavo. Uporaben je za kiparske umetnine in unikatne lesene izdelke, kot
so pohištvo, nakit, sklede, pladnji in kuhinjske
deske za rezanje in serviranje. S suhim lesom
sadnih dreves pa lahko prekajujemo meso.
Tadeja Šubic

Koristne spletne povezave
http://www.slonep.net/vrt-in-okolica/drevo-in-grm/novice/
januarja-in-februarja-je-cas-za-nabiranje-cepicev
http://www.borovnica.eu/2012/kb.php?a=293&sid=d
ba6c08b6c0a3b2731f6d49770e27103
http://vimeo.com/43166697
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Civilna zaščita

Zlati poljanski gasilci in bronasti Mur

Zlati znak je v imenu društva prevzel predsednik
društva Janez Oblak (na fotografiji desno) ...
Osrednja gorenjska slovesnost s podelitvijo
priznanj je bila na Jesenicah in za dve priznanji
je bogatejša tudi naša občina. Zlati znak Civilne
zaščite (CZ) je prejelo Prostovoljno gasilsko

društvo Poljane, bronasti znak pa član Jamarskega društva Gorenja vas Branko Mur.
Predsednik PGD Poljane je po podelitvi pove
dal: »Zlati znak CZ smo prejeli za dolgoletno
uspešno delo pri razvijanju, krepitvi, organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in
pomoč. Je spodbuda za naprej, da bomo skrbeli za
naš podmladek, na katerega smo lahko v Poljanah
zelo ponosni, saj dosega izredne rezultate na vseh
tekmovanjih po državi. Želimo si, da bi se še več
in bolje izobraževali za vse naloge, ki nam jih
narava v zadnjem času nalaga. Gasilci smo vedno
in povsod pripravljeni žrtvovati svoje življenje
ter prosti čas za pomoč sočloveku v stiski. Ob
tem bi se zahvalil vsem krajankam, krajanom,
sponzorjem ter vsem članom PGD Poljane, da
smo poljanski gasilci že 120 let ponos Poljanske
doline ter širše okolice.« Tokratno priznanje
Civilne zaščite je že tretje, za bronastim, ki ga
je društvo prejelo ob 100-letnici, ter srebrnim, ki

Foto iz arhiva Branka Mura

Foto iz arhiva PGD Poljane

Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca, je bila v Kongresnem centru na
Brdu pri Kranju osrednja državna slovesnost. Komisija je izbrala 322 kandidatov za
priznanja in nagrado s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med
njimi je 207 bronastih, 64 srebrnih in 30 zlatih znakov, 20 plaket ter kipec Civilne
zaščite za življenjsko delo. Na državni slovesnosti je bilo podeljenih 43 priznanj in
nagrada, ostala priznanja so bila podeljena na 13 regijskih prireditvah.

… bronastega znaka pa je bil vesel Branko Mur
(prvi z leve).
so jim ga podelili ob 110-letnici delovanja.
Bronasti znak Civilne zaščite je prejel član
Jamarsko-reševalne službe Slovenije (JRS Slovenija) Branko Mur za svoje delo na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
»To je moje prvo tovrstno priznanje, ki je ne
dvomno spodbuda za nadaljnje uspešno delo,
hkrati pa tudi potrditev za dobro delo v zadnjih
13 letih, ko sem član JRS Slovenije, kjer zadnja
štiri leta opravljam naloge gospodarja. Skrbim
za nabavo, vzdrževanje, oskrbo opreme za vse
enote po Sloveniji,« je povedal Mur.
Lidija Razložnik

Od hobija do resne dejavnosti

Radioamaterji prejeli priznanje za intervencije ob žledolomu
Zdi se, da smo jih šele zaradi njihovih
tokratnih aktivnosti lahko pobliže spoznali.
»Radioamaterstvo je v prvi vrsti hobi,« po
jasn juje predsednik Radiokluba Marmor
Hotavlje, Dejan Novak. »Se pa v njem skriva
zelo širok spekter znanj: konstruktorstvo,
gradnja elektronskih naprav in anten, glavno
je pa vzpostavljanje radijskih zvez po vsem
svetu.« Pripomočki, ki ne smejo manjkati za
vzpostavitev zveze, so električno napajanje,
radijska postaja, antena.
Improvizirali so tudi februarja ob žledolomu
na Sovodnju. Izpadlo je električno omrežje,
oddajnik na Koprivniku, ki je strateška točka,
je bil neuporaben. Vse naprave, od mobilne
telefonije do televizijskega, radijskega signala,
profesionalnih zvez ZARE, prek katerih gasilci,
civilna zaščita in gorski reševalci komunicirajo
z Regijskim centrom za obveščanje, so nehale
delovati, saj za to potrebujejo elektriko.
Prva vez z ljudmi na terenu so bili gasilci.
»Za usklajeno delovanje so potrebovali komunikacijo med sabo, svojimi ekipami, društvi in
naprej z Regijskim centrom za obveščanje. Ta
komunikacija je bila mogoča samo tam, kjer je
bil doseg direkten, to je na območju, kjer se lahko
poveže ena gasilska radijska postaja z drugo.
Če bi hoteli vzpostaviti zvezo s Sovodnja do
Kranja, pa potrebujemo vmesni člen, repetitor,
ki naš signal sprejme in pošlje naprej. Mi smo ga
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postavili pri Lovranu na Fužinah. Sovodenjski
gasilci so tako lahko spet komunicirali s svetom,«
je dejavnost na terenu strnil Novak. Zvezo so
razširili še na Srednje Brdo in tako ponovno
omogočili komunikacijo z Regijskim centrom
za obveščanje Kranj. Ko so po nekaj dneh usposobili oddajnik na Koprivniku, so znova oživele
zveze ZARE ter signali mobilnih operaterjev,
zatem pa še radijski in televizijski signal.

ARON

»ARON je kodeks obnašanja radioamaterjev,
ki ga aktiviramo ob naravnih nesrečah velikih
razsežnosti. To je bilo tokrat potrebno storiti, saj
so bile vse telekomunikacije prekinjene,« pojasnjuje Novak. »V sistemu ARON je lahko način
dela tak, da dokler sistem profesionalnih zvez
ZARE deluje, zbiramo radioamaterji informacije
in jih pošiljamo pristojnim službam. Tokrat pa so
prenehale delovati, mi smo torej edini lahko vzpostavili zveze med gasilci in drugimi službami,
ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, zato so
nas vpoklicali. Če bi izpadle vse profesionalne
zveze na večjem območju, pa bi tudi v regijske
centre za obveščanje šli radioamaterji.«
Od 3. do 15. februarja so opravili 152 ur, več
kot 1.100 kilometrov, aktivno je sodelovalo pet
radioamaterjev, drugi pa so čakali doma v pripravljenosti. Novak priznava, da je bila to prva
prava aktivacija vse od ustanovitve kluba 1999.

Foto: Robert Peternelj

Letošnji žledolom je pokazal, kako ranljivi in nemočni smo, kadar narava pokaže
zobe. In odvisni tudi od tistih, ki so poskušali stanje na terenu sanirati, kolikor
se je dalo: gasilcev, civilne zaščite in tudi od radioamaterjev.

»Prej smo sodelovali na vajah ARON, ko si pa
enkrat na terenu prepuščen sam sebi, ko se podira
drevje za tabo, imaš mokre čevlje, rešuješ sam
sebe, takrat je situacija povsem drugačna, takrat
dela adrenalin. Morda se zdaj prvič zdi, da leta
delovanja kluba vendarle niso bila zaman.«
Na Zvezi radioamaterjev Slovenije so njihov
februarski trud prepoznali in jim poleg Postojnčanov
podelili bronasti znak za požrtvovalno delo ob
žledolomu. Ob vprašanju o načrtih se najprej ustavi
pri klubski lokaciji na Ermanovcu: »Antene so vse
šle, kontejner je pa ostal cel. Škode je za tri do štiri
tisoč evrov. Upam, da bomo že letos usposobili
zadeve v takem obsegu, kot so bile.« Obnova bo
verjetno precej lažja, saj so na pomoč priskočili v
podjetju UScom, ki so donirali antene.
Damjana Peternel

Minister Omerzel na Sovodnju

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel, ki je tudi vodja vladne
delovne skupine za usklajevanje aktivnosti pri odpravi posledic žledoloma, si
je ogledal škodo, ki je nastala na Sovodnju. Obiskal je tudi Termopol, kjer ga
je sprejel prokurist in vodja obrata Primož Pečelin.
Ledena ujma, ki je povzročila enega največjih
žledolomov v Sloveniji, je med 30. januarjem in
10. februarjem letos po oceni vlade povzročila
enega najobsežnejših škodnih dogodkov v zadnjih desetletjih. Samo v gozdovih je povzročila
za 193 milijonov škode, škoda, ki ne vključuje
poškodb gozda in kmetijskih zemljišč, pa po
ocenah znaša okoli 130 milijonov.
Minister je želel preveriti stanje na terenu.
Obisk je začel na Sovodnju in ga nadaljeval
na Cerkljanskem, v načrtu pa je imel še obisk
Notranjske. Pojasnil je, da je od predsednice
vlade prejel zelo zahtevno nalogo predsedovati
sanacijski skupini, v kateri so se najprej lotili
interventnega zakona: »To pa zato, da bo sanacija
zakonita in hitra. Kar je veljavna zakonodaja
pokazala slabosti, smo jih z interventnim zakonom odpravili. Naslednji najpomembnejši korak je, da preverimo vpliv ujme na gospodarstvo.«
Na vprašanje, ali bodo v ujmi podjetja, močno
prizadeta predvsem zaradi izpada elektrike in
dohodka, lahko dobila pomoč za premostitev, je
odgovoril: »Ravno to je namen obiska. Iz prve

roke želim na terenu od vodstev podjetij slišati,
kje imajo težave, kje jim lahko politika pomaga,
da bo ta program res učinkovit in da dostavimo
pomoč, ki jo res potrebujejo. Prepričan sem, da
bo le tako namen obiska v gospodarstvu dosežen
in bomo lahko učinkoviti.«

Škoda k sreči manjša
kot po prvih ocenah

Primož Pečelin je bil z obiskom ministra
zadovoljen: »Že to, da je nekdo prišel do nas,
je dober znak. Veseli smo, da si je minister vzel
čas tudi za ta del Slovenije. Mi smo na meji med
dvema občinama, in čeprav proizvodnja leži na
območju žirovske občine, njihov župan ni pokazal
zanimanja za nas, ga je pa gorenjevaška občina.
Sami smo se sicer morali znajti glede oskrbe z
elektriko. V najem smo vzeli agregat iz Nemčije.«
Najem in gorivo sta jih stala približno 7.000
evrov. Takoj po ujmi so sicer ocenjevali, da je v
štirih dnevih in pol, ko je proizvodnja mirovala,
nastalo za okoli 60.000 evrov tako neposredne kot
posredne škode. Slednje predvsem zaradi izpada

Foto: Damjana Peternelj

Želel je preveriti stanje na terenu, a brez obljub

Primož Pečelin (desno) je ministru Samu Omerzelu (levo) razkazal proizvodnjo v Termopolu.
naročil, saj so bili tudi komunikacijsko odrezani
od sveta. Končna ocena je manjša. »Po natančnem
pregledu je ta znesek 45.378 evrov, kar je četrtina
vsega mesečnega prometa. Z delovnimi sobotami
in študentskim delom smo zamujeno uspeli nado
knaditi,« je še pojasnil Pečelin.
»Od države pričakujemo, da bo povrnila 50
odstotkov trošarine za gorivo. Oddali smo tudi
vlogo za najem agregata in stroške goriva, škodo
smo prijavili, ne vemo pa, ali nam bo država to
povrnila ali ne,« je bil negotov Pečelin. Kot je še
povedal, drugih obljub minister ni dajal, ga je pa
zanimalo, kakšne probleme podjetje oziroma na
splošno gospodarstvo v teh krajih ima. »Omenil sem
cestne povezave, vendar verjetno ne bo kakšne večje
spremembe oziroma investicije,« meni Pečelin.
Damjana Peternelj

Tatovi na delu

Ukradli so Tavčarjev kip
ko pa sem videl, da je ključavnica na železnih
vratih vlomljena, sem vedel, da gre za krajo,«
je povedal Poljanšek, ki je o tem tudi obvestil
policijo. Dodaja, da se je kraja kipa morala
zgoditi med sredo in petkom, saj ga je v sredo
še videl.

Foto: Jure Ferlan

V grobnici tudi drugi člani
pisateljeve družine

Tavčarjev mavzolej kliče po obnovi.
To se ji je zdelo sumljivo, zato je o tem, da
je v grobnici nekaj narobe, povedala moškemu,
ki je v bližini spravljal les, on je to sporočil
Boštjanu Poljanšku, najemniku letnega vrta
v dvorcu. »Grobnico sem si šel takoj ogledat.
Sprva sem mislil, da so kip odpeljali na obnovo,

Doprsje je bilo domnevno izdelano med leti
1935 in 1940, zaenkrat pa umetnik, ki ga je
ustvaril, ni znan. Mavzolej v obliki štirikotne
kapele s piramidalno streho je sicer dal Ivan
Tavčar postaviti že v času svojega življenja leta
1920, ko je izvedel, da ima raka na črevesju.
Umrl je tri leta pozneje, 16. februarja 1923, v
Ljubljani. 22. februarja je bil slovesen pogreb.
V Ljubljani so se od njega poslovili številni
pomembni člani družbenega in kulturnega
življenja, nato so njegovo krsto prepeljali
do Visokega, kjer so ga položili k počitku v
domačo zemljo.
V grobnici je pokopana večina članov
pisateljeve ožje družine. Poleg njega še žena
Franja, štirje izmed njegovih petih otrok: Ivan,

Foto: Jure Ferlan

V petek, 4. aprila, si je kolesarka na Visokem pri Poljanah zaželela ogleda
Tavčarjevega mavzoleja, ki stoji lučaj stran od njegovega dvorca, na pobočju z
gozdom poraščenega hriba. Ko se je prebila čez drevesa, podrta po nedavnem
žledolomu, je opazila, da so kovana mrežasta vrata odprta in da manjka
pisateljevo bronasto doprsje, ki je sicer stalo na podstavku v obliki stebra.

Tatovi so pustili prazen podstavek.
Franek, Ante in Igor ter njihove žene. Svoj
počitek sta tu našla tudi leta 1948 tragično
preminula edina Tavčarjeva vnuka Ivan in Igor.
Z njuno smrtjo se je tudi zaključila pisateljeva
rodbina. Krste so spravljene v podzemnem
prostoru, pokritem s pokrovom.
Danes je grobnica v lasti številnih dedičev
in počasi propada. Obiskovalcev, sodeč po
številnih svečah, ki so postavljene pred vhodom
vanjo, ni malo. Grobnica skupaj s parkom in
dvorcem tvori kulturnospomeniško celoto
in je kot taka vredna pozornosti. Z nasutjem
peska bi bilo treba urediti tudi pot do nje, saj
je sedanja blaten gozdni kolovoz. Veliki kip ob
dvorcu, delo Jakoba Savinška iz leta 1957, ki ga
je naročil in plačal Tavčarjev sorodnik iz ZDA
Johan H. Thatcher, pa na srečo še stoji.
Jure Ferlan
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/13), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 33/08) občina objavlja

RAZPIS

o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2014
Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2014 namenjala finančna sredstva
za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja malega gospodarstva
za mikro- in majhna podjetja s sedežem na območju Občine Gorenja
vas - Poljane:
Subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest
1.1. Subvencija se dodeli:
• brezposelni osebi, ki se samozaposli, v višini 900 evrov,
• delodajalcu, ki zaposluje manj kot 50 delavcev in na novo za nedoločen
čas zaposli brezposelno osebo s stalnim prebivališčem v občini Gorenja
vas - Poljane, v višini 540 evrov za posamezno novo odprto delovno mesto
oz. 270 evrov za zaposlitev brezposelne osebe s stalnim prebivališčem
zunaj občine,
• delodajalcu za zaposlitev visokokvalificiranega delavca (VI., VII. stopnja
izobrazbe) s stalnim prebivališčem v občini Gorenja vas - Poljane v višini
1.080 evrov oz. 540 evrov za zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem izven
občine Gorenja vas - Poljane.
1.2. Za subvencijo je mogoče zaprositi pod pogojem, da:
• je novo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim
časom,
• delodajalec ne more več prejeti subvencije pod pogojem, da je že dobil
subvencijo za zaposlitev delavca ob istem številu delovnih mest,
• subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca.
1.3. Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• mora biti državljan Republike Slovenije,
• zaposlitev oziroma samozaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena
v tekočem koledarskem letu. Na razpis lahko kandidirajo tudi upravičenci,
katerih zaposlitev je bila sklenjena v obdobju od 1. novembra 2013 dalje.
1.4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane,
je potrebno priložiti:
• obrazec izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji,
• potrdilo upravne enote o stalnem bivališču za novozaposlenega
delavca,
• potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
• priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register
oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register,
• v primeru zaposlitve visokokvalificirane osebe dokazilo o izobrazbi.
1.5. Novo odprto delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti
pomoči za ta namen.
2. Subvencioniranje promocije izdelkov in storitev
2.1. Sredstva se namenijo za sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih
v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem.
2.2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice
ob predložitvi potrebnih dokazil v višini do 50 odstotkov upravičenih
stroškov, vendar ne več kot skupno 1.400 evrov.
2.3. Vlogi je treba priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih stroških
(strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na
določenem sejmu).
3. Subvencioniranje izdelave poslovnega načrta
3.1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50
zaposlenimi, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Gorenja vas -
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Poljane ter nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in
sedež dopolnilne dejavnosti v občini Gorenja vas - Poljane, in sicer enkrat
v obdobju treh let.
3.2. Višina sofinanciranja znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov izdelave
poslovnega načrta, vendar ne več kot 500 evrov.
3.3. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup in
graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški
izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča
za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave poslovnega načrta za
nakup opreme.
3.4. Vlogi je treba priložiti kopije dokazil o upravičenih stroških izdelave
poslovnega načrta (račun, dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt).
4. Subvencioniranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
za poslovne objekte na območju občine Gorenja vas - Poljane
4.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za poslovne objekte do 15 odstotkov upravičenih
stroškov izdelave projektne dokumentacije, vendar ne več kot 1.400
evrov.
4.2. Upravičeni stroški so stroški pridobitve projektne dokumentacije
za izdajo gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1B in Pravilnikom o
podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije.
4.3. Vlogi je treba priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
računa in dokazilo o plačilu računa.
5. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede
na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
6. Upravičeni prejemniki:
• mikro- in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah,
• samostojni podjetniki,
• fizične osebe (velja samo za ukrep pospeševanja zaposlovanja/
samozaposlitev).
7. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti
na območju občine Gorenja vas - Poljane oz. morajo upravičenci svojo
dejavnost opravljati na območju občine Gorenja vas - Poljane.
8. Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane zagotovljenih 20.000 evrov.
9. O dodelitvi sredstev bo odločal Odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe Občine Gorenja vas - Poljane.
10. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. maja 2014.
11. Vsi zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije na Občini Gorenja vas - Poljane pri Nataši Kopač (tel. 04/51-83114) ali na občinski spletni strani (http://www.obcina-gvp.s/razpisi).
Milan Čadež,
župan

Krompir

Najprej ga bodo posadili
Letos je leto praženega krompirja, jeseni pa v Poljanski dolini organiziramo festival praženega krompirja. A
da bi ga lahko pripravili, mora najprej zrasti. Turistično
društvo Gorenja v sodelovanju s KGZ Škofja Loka
in Interseme Ljubljana tako organizira prikaz sajenja
krompirja na star način v soboto, 26. aprila ob 10. uri,
na Tavčarjevem dvorcu na Visokem.
Najprej bomo njivo z leseno brano na konjsko vprego
pobranali, nato bomo z okopalnikom na konjsko vprego
naredili grabne, sledila bo saditev krompirja na stopalo
razdalje. Vmes bo zaslužena malica za njivo, nato pa še
zasipanje grabnov. En del njive bomo zasuli z okopalnikom, drugi del pa z grabljami.
Tisoč kilogramov krompirja, oziroma 20 vrst je prispevalo podjetje Interseme Ljubljana. Pri tem projektu bo
poleg TD Gorenja vas sodelovala tudi KGZ Škofja Loka,
ki bo zadolžena za oranje, škropljenja ter obveščanje,
Agrosol bo pa priskrbel biološko škropivo.
Vabljeni na ta edinstveni dogodek.
Zvone Bašelj, predsednik TD Gorenja vas

Tako so sadili včasih.

Nevarni odpadki

Odvoz bo maja

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico bo 10. maja.
Objavljamo razpored po krajih. V okviru akcije zbiranja ne bo mogoče
oddajati nevarnih odpadkov iz dejavnosti. Za to se lahko dogovorite
s predstavnikom izvajalca zbiranja nevarnih odpadkov ali drugače,
skladno s predpisi.
Med nevarne odpadke spadajo vsi odpadki, ki izvirajo iz gospodinj
stev. To so:
• odpadne barve in laki,
• odpadna lepila, smole, kiti ipd.,
• odpadna mazalna ali jedilna olja,
• kemikalije in pralna sredstva,
• zdravila in drugi farmacevtski izdelki,
• škropiva in drugi fitoterapevtski pripravki,
• akumulatorji in baterije,
• neonske sijalke (žarnice),
• ostanki drugih nevarnih snovi,
• embalaža, ki je nevaren odpadek (oznaka nevarnosti: t+, t, o, e;
plastična embalaža od motornih in drugih strojnih olj) ali je onesnažena
z nevarnimi snovmi.
Tekoči in praškasti nevarni odpadki morajo biti embalirani v originalno ali
drugo ustrezno embalažo in dobro zaprti ter označeni. Pri rokovanju z njimi
poskrbite za varnost. Do oddaje jih skladiščite na primernem mestu, ločeno
od živil in nedostopno otrokom. Če nevarnih odpadkov ne morete oddati na
navedeni termin, jih lahko oddate v zbirnem centru Todraž vsako delovno
sredo od 11. do 17. ure in drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure.
Za dodatna pojasnila pokličite na občino, in sicer na telefonsko
številko 04/51-83-122.
Kristina Knific

Društvo diabetikov Škofja Loka

Bolnike učijo
o zdravem načinu življenja
30. marca 1989 je bilo v Škofji Loki ustanovljeno Društvo
za boj proti sladkorni bolezni Škofja Loka. Kasneje se je
preimenovalo v Društvo diabetikov Škofja Loka in združuje
diabetike iz občin Škofja loka, Gorenja vas - Poljane,
Železniki in Žiri.
Prvotni namen društva je bilo izobraževanje diabetikov na področju
sladkorne bolezni, ob strokovnem sodelovanju z ambulanto za sladkorne
bolnike v Škofji Loki, ki je bila ustanovljena leta 1991. Ko pa je leta
1993 Škofja Loka z odločbo ministrstva za zdravje dobila svojega diabetologa dr. Tomaža Camleka, se je delovanje društva razširilo tudi na
področje zgodnjega odkrivanja in preprečevanja obolelosti za sladkorno
boleznijo.
V svoj program dela so vključili tudi socialni program pomoči diabetikom, športne prireditve, družabna srečanja, izlete, plavanje v pokritem
bazenu in redne tedenske pohode.
Okrepilo se je sodelovanje z drugimi profili zdravstvene službe –
patronažna služba, fizioterapija, negovalna služba, saloni za medicinsko
pedikuro. Vse z namenom pomagati diabetikom s svetovanjem o zdravem
načinu življenja, o odvajanju od škodljivih dejavnikov kajenja, pitja alkohola, pretirane porabe zdravil, ki negativno vplivajo na zdravje, ter z
namenoma spodbujanja k večji fizični aktivnosti in priporočanja zdravega
načina prehranjevanja in aktivnega preživljanja prostega časa.
V vsem tem času društvo aktivno sodeluje z Zvezo društev diabetikov Slovenije, ki skrbi za čim bolj enotno izvajanje programov v
društvih, v okviru katerih je organizirano tudi vsakoletno tekmovanje
osnovnošolcev v znanju o sladkorni bolezni. Predvsem občasne meritve
krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola, ki so pomemben pokazatelj našega zdravja in se izvajajo v Škofji Loki, v Poljanski in Selški
dolini, so dobro obiskane. Udeležuje se jih lepo število prebivalcev, ne
samo diabetikov, temveč tudi ostalih, vseh starosti, saj se zavedajo, da
lahko z občasnim nadzorom dejavnikov tveganja vsak sam pripomore
k boljšemu zdravju.
Društvo ima svoj program aktivnosti izdelan za celo leto in se ga lahko
udeležijo tudi nečlani, zdravi prebivalci. Na ta način pokažejo podporo
društvu in diabetikom ter razumevanje njihovih težav in problemov, s
katerimi se srečujejo.
Bernarda Lukančič
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Prejeli smo

V spomin Bojanu Gregorčiču, dolgoletnemu
družinskemu zdravniku v Poljanski dolini
Klicali smo ga Bojan, le včasih doktor Bojan, še redkeje doktor Gregorčič. To
ime je pripadlo očetu, ki mu je posodil svoje velike čevlje.

Oče si je želel naslednika na svojem terenu,
široko je razvijal splošno medicino v Gorenji
vasi in ni računal, da ga bo ustavila socialistična
oblast. Po vojni je bilo z njegovo zasebno prakso
konec, očesne ambulante ni imel več, rentgen je
vzel zdravstveni dom, zobozdravstvo so prevzeli
dentisti. Vsa ta področja je pred vojno pokrival
doktor Milan Gregorčič. Tako je Bojan ob očetu
začel svojo prakso terenskega zdravnika. Nalašč
rečem terenskega, ker beseda najbolje opisuje
delo takratnega splošnega zdravnika.
Oče mu je »predpisal« široko izobrazbo,
najprej klasično gimnazijo z latinščino, medicino je študiral poglobljeno. Vedno so se mu
zasvetile oči, ko je pripovedoval o študiju,
polaganju izpitov, takratnih strogih rigorozih,
praktičnih vajah v bolnici v Slovenj Gradcu. Bil
je nadarjen kirurg. Morda se mu je zaradi potreb
v Poljanski dolini zgodila krivica, da ni mogel
polno izživeti tega svojega talenta. Iskrica
se je zasvetila v očeh tudi zaradi mladosti,
radoživosti tistega časa in srečanja svoje Maje
ob delu v bolnišnici v Slovenj Gradcu.
Tako je Bojan pod budnim očesom svojega
očeta začel svoje delo v dolini. V pomoč mu je
bilo izjemno široko znanje – ne samo medicine,
ampak tudi z drugih področij. Prihajal je v
času, ko je splošna medicina izgubljala veljavo,
hkrati pa bila na očeh in pod kritiko vsakogar
v vsakem trenutku in na vsakem mestu. Kakor
številnim splošnim zdravnikom pred njim in
po njem se mu ni bilo lahko gibati noč in dan
med svojimi pacienti. Nikoli ni imel popolnoma
svojega prostega časa. Kjer se je pokazal, so
se pojavila vprašanja iz stroke in tudi zato se
je Bojan včasih zaprl vase in nosil svoj križ.
Mislim, da velikokrat po Aškerčevo »I, kam bi
del«, pa ni imel kam dati, zadržal je zase in delo
opravil sam. Zame je bil eden zadnjih klasičnih
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podeželskih zdravnikov, zdravil je otroke, oskrboval celotne družine, dolgo opravljal delo na
terenu, kjer so danes trije zdravniki.
Ob brljivki in brez tekoče vode je vodil
najtežje porode v Blegoškem pogorju, zdravil
težko bolne na domovih, ki so bili dostopni
samo peš ali kvečjemu z lojtrnikom. Kirurgija
mu je bila še vedno najljubša, zato so kirurgi v
bolnišnicah težko dočakali kakšnega pacienta,
ki bi jim ga predal, če le rana ali poškodba ni
bila prehuda. Ambulanto je odpiral ob šestih
zjutraj, ko so avtobusi pripeljali iz okoliških
vasi delavce, in veliko jih je zavilo k njemu.
Do povratka avtobusa ob pol osmih jih je
bila večina pregledanih in so prejeli zdravila.
Razmere so bile težke, spomnim se nabitih
čakalnic in stopnišča do njegove ambulante,
hrupa, kričanja pacientov in sester, Bojan pa je
tiho sprejemal, pregledoval in zdravil.
Rednim opravilom v ambulanti in delu
na terenu, ki ga je bilo veliko več kot danes,
sta se pridružili še specializacija iz družinske
medicine (bil je prvi med zdravniki iz tega
področja, ki jo je opravil) in izgradnja nove
zdravstvene postaje v Gorenji vasi. Bojan je tiho
vse »podeloval«, brez obširnih komentarjev. Ko
je po dolgih letih pripravljenosti v Gorenji vasi,
ki mu je kratila marsikatero noč, prišel dežurat
v Škofjo Loko, se je sprostil. Na zdravstveno
postajo so prihajali mladi, v Loki v dežurni je
užival v družbi in tako smo kmalu spoznali
Bojana v najlepši podobi. Široko razgledanega,
natančnega pri delu, polnega znanja medicine in
vedno pripravljenega na iskriv pogovor.
Mladi so ga bogatili, rad je imel njihovo
radoživost in veselje do življenja. Kako je bil
vesel novih sester in zdravnikov, ki so prihajali
na zdravstveno postajo in prinesli sveže ideje,
smeh in veselje do dela! Ničkolikokrat sva obudila spomin na noč po moji diplomi na medicinski fakulteti, ki smo jo skupaj preplesali na
snegu v Poljanah po zaključeni tekmi nočnega
veleslaloma. Takrat sem videl, kakšna otroška
radoživost se skriva v tem resnem človeku.
Njegovih zgodb s terena in iz ambulante
se nismo nikoli naposlušali. Najlepše, kar je
doživljal, se je zgodilo v najtežjih razmerah,
v snegu in mrazu, visoko v slabo dostopnih
vaseh, ob porodih in nesrečah, kamor je Bojan
brez oklevanja hitel in pomagal. Nabiralo se
je let v ambulanti, nazadnje precej več kot
štirideset. Skoraj do svojega osemdesetega
leta je še pomagal v dežurni ambulanti v Škofji
Loki, kjer so sestre vedno, ko je bil razpisan, že
imele pripravljene kirurške sete. Kot po čudežu
se je vedno kdo urezal, poškodoval, v nekem
večeru je zašil sedem poškodovancev. Zgodbe o
njegovem dežuranju so prerasle v legendo.
Ko je predajal svoje delo v ambulanti v Gorenji vasi, je bil zadovoljen. Vedno mi je govoril:

»Kaj bodo rekli za mano, kako sem zdravil? Je
bilo dobro?« Vedel je, da so ga mlajši spoštovali,
kar mu je veliko pomenilo. Njegova zdravstvena
postaja v novi stavbi, ki jo je poskušal soo
blikovati, je postala njegov drugi dom. Vedno
se je vračal in ob vsakem praznovanju svojih
sodelavcev imel pripravljen tenkočuten in spodbuden govor. To je sodilo zraven!
Ob delu zdravnika je Bojan počel še marsikaj. Tako kot večina zdravnikov, posebno na
podeželju, je potreboval ventile za sprostitev
napetosti, ki so jo ustvarile težke zgodbe ljudi.
Najprej je bil orodni telovadec, kasneje mu je bilo
všeč smučanje, odbojka ... Svoje misli je sproščal
kot ribič ob svoji bistri Sori. Potrpežljivo je čakal
na postrv, lipana ali sulca, če mu ga ni prepodil
njegov prijatelj, šaljivec in lekarnar Otokar
Burdych iz Loke, ki ga je redno obiskoval in ga
opremljal s svojimi domislicami in šalami.
Nazadnje je spoznal čarobnost lova. Ta ga
je najbolj zasvojil. Pa ne lov, streljanje divjadi,
ampak gibanje v naravi, po gozdovih Blegoša
in Makucev, opazovanje življenja in gibanja
divjadi, prebujanja in odmiranja rastja, pa tudi
človekovih posegov v naravo in lepot narave kot
največjega umetnika. Z veseljem je nosil sol,
delal lovske poti in krmilnice za živali, vedno je
bil pripravljen poslušati svoje lovske kolege.
Počasi pa se je Bojan umaknil v svoj dom
v Gorenji vasi. Zdravje ga je zapuščalo, tako,
v valovih, večkrat se je še pobral in bil spet
Bojan z iskrivim pogledom v očeh. Ohranjal je
bistrost z reševanjem križank in branjem. Bral
je neprestano, strokovno in poljubno literaturo.
Vsak mesec je čakal Isis in ga do zadnje črke
prebral. Vesel je bil povabila na kakšno prireditev
ali srečanje. Nazadnje tudi tega ni mogel več.
Slutil je bližanje konca, ki je prišel v lanskem
letu. Počakal ga je takšen, kot je vedno bil, bister,
racionalen, vedno v skrbeh za druge.
Tistim, ki ostajamo za njim, je žal, da ga
nismo večkrat obiskali, da ga nismo še več
spraševali, toliko lepega je imel povedati. In
Bojan je s sabo odnesel veliko križev, ki jih je
pogumno nosil celo življenje; svojih, še več pa
križev svojih pacientov.
Andrej Šubic, dr.med.

Naslednja številka: 23. maja
Vaše prispevke za majsko številko Podblegaških novic
pričakujemo do 1. maja 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!

40 let Planinskega društva Gorenja vas

Jubilej kronali z izdajo zbornika
člana društva sta postala Miha Debeljak in Peter
Jelovčan. Zlati znak Planinske zveze Slovenije (v
nadaljevanju PZS) je prejela Mojca Oblak. Jani
Ržek, Pavle Razložnik in Silvo Pivk so bili prejemniki srebrnega znaka PZS, Vera Miklavčič,
Zinka Poljanec ter Valentin Bogataj so prejeli
bronasti znak PZS. PD Gorenja vas je priznanja
podelil članom Alenki Jelovčan, Matjažu Mraku,
Alenki Pivk, Milanu Saviču, Darju Črmelju,
Romanu Pagonu, Darku Miklavčiču, Matjažu
Kumru in Marijanu Madjarju. Za preteklo
uspešno sodelovanje sta zahvalo prejela Občina
Gorenja vas - Poljane in PD Škofja Loka.
O načrtih društva je predsednik Miklavčič
povedal: »Letošnje delovne načrte je spisala na
ravna ujma v začetku februarja. Treba bo opraviti
še kar nekaj prostovoljnih ur, da bodo planinske
poti, za katere skrbimo, spet takšne, kot so bile.
Zagotovo vseh posledic ne bomo uspeli odpraviti
letos, smo pa uspeli vse glavne poti odpreti do
začetka marca. To je tudi priložnost, da poti na
novo označimo, popravimo in jih opremimo s
smernimi tablami. Izobraževanja za markacista
se bosta maja udeležila dva člana.«

Planinski trenutki ujeti v objektiv

V okviru slavnostnega občnega zbora so
podelili tudi priznanja najboljšim avtorjem
fotografij fotografskega natečaja Med gorami
– poti proti vrhovom in odprli fotografsko razstavo, na kateri so na ogled postavili najboljša
dela. Zaokrožen izbor fotografij bo na ogled
tudi v gostilni Blegoš v Javorjah in v koči na
Blegošu. Komisija, ki so jo sestavljali Darko
Miklavčič, Denis Bozovičar, Alenka Pivk,
Milan Savič in Valentin Bogataj, je izmed
149 prispelih fotografij izbrala pet najboljših.
Tokrat niso ocenjevali zgolj tehnične kakovosti
posnetka, temveč tudi, katera od fotografij se je
tematsko najbolj približala naslovu natečaja.
Diplomo za 5. mesto je prejel Marko Purgar
za fotografijo z naslovom Megla se umika. Ro-

Foto iz arhiva PD Gorenja vas

Kot je povedal predsednik PD Gorenja vas
Darko Miklavčič, so v društvu ponosni, da so ob
jubileju izdali spominski zbornik. »Ta dokument
naj postane pričevanje vseh tistih posameznikov,
ki so v minulih desetletjih gradili, da lahko vsi, ki
danes v društvu delujemo, zremo z optimizmom
v prihodnost. Zbornik je brezplačno na voljo
vsem, ki poravnajo članarino za tekoče leto ali se
na novo včlanijo v društvo. Dobite ga v trgovini
Anja v Gorenji vasi, kjer je možno članarino tudi
plačati.« Zbornik je izšel v nakladi 300 izvodov in
je lično urejen s fotografijami, slika na naslovnici
pa je delo akademske slikarke Maje Šubic.
Pobudnik ustanovitve PD Gorenja vas je bil
Anton (Tone) Logonder, umetnik, akademski
kipar, ki je v letih od 1964 do 1976 poučeval
likovno vzgojo v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas. Narisal in izdelal je znak – logotip društva.
Po duši je bil gornik – alpinist, gorski vodnik in
dolga leta gorski reševalec, ki je okrog sebe zbral
ljubitelje gora. Logonder je 19. septembra 1987
umrl v prometni nesreči na avstrijskem Koroškem.
Maja 2012 je društvo ob njegovi 80-letnici rojstva
v zavetišču na Jelencih priredilo spominsko slovesnost, na kateri so izobesili njegovo fotografijo.
»Ideja o lastnem planinskem društvu je v Gorenji
vasi med ljudmi in v kraju vedno imela dovolj
podpore, ostala je dovolj trdna, da je ostala živa
vseh 40 let. Največje bogastvo društva so ljudje,
planinke, planinci in prostovoljci, ki skrbijo,
da društvo živi in deluje na področju aktivnega
doživljanja narave, spoznavanja domačih in tujih
gora, naravnih lepot in kulturnih znamenitosti,
skrbijo tudi za organizirano in varno rekreacijo
vseh generacij. Društvo v zadnjih letih aktivno
izobražuje in pridobiva nove strokovne kadre,
vodnike, markaciste, mentorice šolskih skupin. Le
z dovolj znanja in kadra bo društvo lahko delovalo
še naslednjih 40 let,« je v svojem slavnostnem
nagovoru izpostavil Darko Miklavčič.
Ob jubileju je društvo najzaslužnejšim
članom podelilo tudi priznanja in zahvale. Častna

Slavnostni občni zbor v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas so sooblikovali vokalna skupina
Cantabile (na fotografiji), trio Sorarmonica in učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Foto iz arhiva PD Gorenja vas

Planinsko društvo (PD) Gorenja vas v letošnjem letu obeležuje 40 let delovanja.
Ob tej priložnosti je izdalo zbornik z naslovom »40 let PD Gorenja vas«, ki je
bogat kronološki zapis preteklih udejstvovanj društva kot tudi dogodkov, ki se
izvajajo v zadnjih letih in so nedvomno pripomogli k njegovi še večji prepoznavnosti. PD Gorenja vas združuje približno 220 članov.

Častna člana PD Gorenja vas sta postala Miha
Debeljak in Peter Jelovčan (na fotografiji od
leve proti desni).
man Zupanc je za fotografijo z naslovom Nad
meglenim morjem prejel diplomo za 4. mesto.
Priznanje za 3. mesto in letno članarino PD
Gorenja vas je prejela Adriana Pisk za fotografijo
V pričakovanju. Janez Cankar se je s fotografijo
Krog dreves na poti na Blegoš uvrstil na 2. mesto
ter poleg priznanja prejel še letno članarino PD
Gorenja vas in planinski izlet po izbiri v organizaciji PD Gorenja vas. Fotografija Štirje junaki
je komisijo najbolj prepričala in tako avtorici
Irmi Novak prinesla priznanje za 1. mesto, letno
članarino PD Gorenja vas ter planinski izlet za
dve osebi v organizaciji PD Gorenja vas po izbiri.
Vsi ostali sodelujoči na omenjenem natečaju pa
so prejeli planinski letni koledar s fotografijami
preteklih dveh natečajev.
»Letošnji naslov fotografskega natečaja je
Gore in sledi I. svetovne vojne – 100 let kasneje.
Za prenekateri motiv se ne bo treba podati prav
daleč od doma – rapalsko mejo in Rupnikovo linijo
občani dobro poznajo. Tu pa so še motivi ostalin
rovov, kavern, vojaških objektov ter nenazadnje
lepo vzdrževani spomeniki padlim v tej svetovni
moriji,« je novi natečaj napovedal Miklavčič.
Lidija Razložnik

Radi delamo dobro
Mercator Gorenja vas vabi vse kupce k projektu
Radi delamo dobro, ki poteka v naši prodajalni
od 1. do 30. aprila 2014. Kupci boste ob nakupu
prejeli žeton, s katerim boste oddali podporo
enemu od predlaganih društev za prejem
Mercatorjeve donacije. Kandidati so: Vrtec
Zala Gorenja vas, Klekljarsko društvo Deteljica
Gorenja vas in Gasilsko društvo Gorenja vas.
Ob zaključku glasovanja bo društvo, ki bo
prejelo največ glasov, dobilo Mercatorjevo
donacijo v vrednosti 1.000 evrov. Nagrajeni
bosta tudi preostali dve društvi. Razglasitev
zmagovalca projekta bo takoj po prvomajskih
praznikih pred trgovino v Gorenji vasi.
Vabljeni, da obiščete Mercatorjevo trgovino
v Gorenji vasi in odločite, kdo bo prejemnik
Mercatorjeve donacije projekta
Radi delamo dobro.
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Izšlo je

Ogenj, rit in kače niso za igrače
To je naslov nove knjige žirovske pisateljice,
raziskovalke in popisovalke usod številnih
Slovencev Milene Miklavčič. Če jih ne bi
zapisala, bi verjetno ostale za vedno pozabljene.
V knjigi opisuje spolne in higienske navade ter
medsebojne odnose podeželskih ljudi predvsem
v prvi polovici 20. stoletja.
Na povabilo KORK Gorenja vas je knjigo
predstavila tudi v Gorenji vasi ter poslušalcem

razkrila številne zanimivosti v zvezi z njenim
najnovejšim literarnim delom. Posebej je
poudarila, kako so naši podeželski predniki še
nedavno živeli v presenetljivi nevednosti glede
spolnosti, polni tabujev in grobosti. Gradivo
za knjigo je nabrala tudi pri številnih starejših
ljudeh iz območja gorenjevaške občine, ki so ji
zaupali svoje zgodbe, tako da se s svojim delom
dotika tudi teh krajev.
J. F.

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

Na osnovi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/13), Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/07)
in Energetske zasnove Občine Gorenja vas - Poljane objavljamo

JAVNI RAZPIS

za subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso in toplotnih črpalk v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za
rabo obnovljivih virov energije za naslednje namene:
A. vgradnja kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso
(kotli na polena, sekance, pelete)
B. vgradnja toplotnih črpalk za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno
ogrevanje prostorov po sistemu: voda–voda, zemlja–voda, zrak–voda.
2. Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je lastnik
stanovanjskega objekta, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega
razpisa, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne
pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena.
3. Vlagatelji so upravičeni do spodbud za že izvedene naložbe.
Občina bo subvencionirala vgradnjo tistih kurilnih naprav za centralno ogrevanje
prostorov in toplotnih črpalk, ki so bile vgrajene po 1. novembru 2013.
Predmet sofinanciranja so toplotne črpalke oz. kurilne naprave s hranilnikom
toplote, brez dodatnih napeljav.
4. Za namen nepovratnega subvencioniranja vgradnje serijsko izdelanih
kotlov na lesno biomaso in toplotnih črpalk je v proračunu Občine Gorenja
vas - Poljane zagotovljenih 15.500 evrov.
5. Vse naprave morajo biti izdelane in vgrajene v skladu z veljavnimi predpisi
in standardi.
6. Višina subvencije znaša največ 25 odstotkov upravičenih stroškov, vendar
ne več kot:
• 2.200 evrov/objekt za kotle na biomaso (polena, sekanci, peleta)
• 2.000 evrov/objekt za toplotne črpalke tipa voda–voda ali zemlja–voda
• 1.500 evrov/objekt za toplotne črpalke tipa zrak–voda

7. Vloga mora vsebovati:
• izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije,
• originalni račun o nakupu in vgradnji naprave,
• dokazilo o plačilu,
• dokazila o doseganju karakteristik kurilne naprave (izkoristek, emisija CO,
emisija prašnih delcev) – namen A,
• dodaten pogoj za kurilne naprave na lesno biomaso je, da morajo imeti
prigrajen zbiralnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave,
razen če proizvajalec ni predpisal drugače – namen A,
• dokazilo proizvajalca o ustreznosti naprave v skladu s standardi
• fotografijo izvedene naložbe,
• izjavo o zaključku naložbe,
• izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz.
ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira.
8. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le za enega od namenov, ki so predmet
tega javnega razpisa, in sicer samo za nove naložbe.
9. Vgradnjo posameznih naprav oziroma opreme lahko opravi le za to
usposobljen in registriran izvajalec. Naprave in opreme, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj
pet let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratne finančne
spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo
prototipne in rabljene opreme oz. naprav.
10. Občina ima pravico kadar koli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali
na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in
določil pogodbe je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan občini
vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
11. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 30. oktobra 2014. Vloga
mora biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica mora biti na sprednji strani
označena z napisom: »Ne odpiraj – kurilne naprave in toplotne črpalke«. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Občina bo odobrene subvencije izplačala najkasneje do 30. decembra 2014.

Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke za pripravo sanitarne
tople vode znaša največ 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar
ne več kot 250 evrov/objekt.
Dokončna višina sofinanciranja posameznega kotla oz. toplotne črpalke bo
določena sorazmerno glede na število predloženih popolnih vlog.

14

12. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na spletni strani
občine (http://www.obcina-gvp.si/razpisi), v času uradnih ur pa pri Nataši Kopač
na sedežu občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas, ali na
telefonski številki 04/51-83-114.
Milan Čadež
Župan

Olimpijske izkušnje

Gašper in Matej Oblak v Sočiju

Foto: Robert Peternelj

Aktivna udeleženca letošnjih olimpijskih iger (OI) sta bila Gašper Oblak iz
Podobena, za katerega je bila to prva taka izkušnja, ter Matej Oblak iz Gorenje
vasi, ki je na njih že stari znanec.

Požirek hladnega piva
je odtehtal birokratske ovire

»Na začetku sva imela z Žanom v Sočiju malo
pavze, ker sva prej opravila nekaj zelo napornih
treningov v Schladmingu. Prvi trije dnevi so bili

»Biatlonska tekmovanja in treningi so bili v
večernih urah in temu smo prilagodili naš urnik.
Običajno smo na stadion odhajali med 11. in 12.
uro, sledila sta priprava smuči za test in tekmovanje. Sam sem pomagal tudi pri testiranju smuči
in maž, praktično vsak dan smo pretekli med 15
in 35 kilometrov, preden smo izbrali tekmovalne
smuči in mažo. Tekmovanja so se pričela med 18.
in 20. uro, po tekmi je sledilo še pospravljanje,
priprava za naslednji dan. Po vrnitvi v hišo so
sledili še analiza, pogovor, načrt za naslednji dan.
Zanimivih dogodkov je bilo kar nekaj, od tega, da
so pri kolegu na varnostni kontroli v nahrbtniku
našli patron in so ga zaradi tega skoraj pridržali,
pa do težav z vnosom nekaj pločevink piva v
olimpijsko vas. Če smo hoteli prinesti pivo, smo
morali izpolniti skoraj toliko obrazcev kot za
puške. Kdo bo pivo kupil, kakšne vrste, kakšna
embalaža, s kakšnim avtom bomo peljali, kdo bo
voznik …,« pojasnjuje Matej.
»Domov smo se vrnili z lepimi vtisi, utrujeni
in zadovoljni z doseženim. Zasluženi počitek bo
verjetno prišel na vrsto šele med prvomajskimi
prazniki in potem med poletjem,« sklene prvi
mož slovenske biatlonske reprezentance, v kateri je, mimogrede, tudi brat Gašperja Oblaka,
mladi perspektivni Lenart Oblak, ki pa na
tokratnih OI še ni nastopil.
Damjana Peternelj

Foto iz arhiva biatlonske reprezentance

Žan Košir (v sredini) s podobenskimi navijači, desno od Koširja Gašper Oblak
Gašper Oblak je del ekipe srebrno-bronastega sproščeni, ogledali smo si nekaj hokejskih tekem.
deskarja na snegu, Žana Koširja, njegov serviser Ko smo začeli zares, pa se je tekmovalni dan začel
in trener. Takole je 22-letnik po vrnitvi domov kar zgodaj. Ogled proge je bil ob pol devetih, po
strnil svoje vtise: »Pred tremi leti sem bil v Grčiji, ogledu je bila na vrsti ženska tekma, potem moška.
kjer sem učil kajtanje, spoznal Žana Koširja. Isto Po prvi, bronasti, kolajni je trajalo pol ure, da sem
leto jeseni me je poklical in vprašal, če bi šel z sploh prišel do Žana, ker je bil obdan s toliko
njim na trening za teden dni. Šel sem, ujeli smo novinarji. Tisto pravo vzdušje in občutki so prišli
se, zgodba se je za dve leti podaljšala. Nisem za nami šele potem, morda sem se šele, ko smo
si mislil, da bom kdaj v Sočiju. To je bila zame pristali na Brniku, začel zavedati, kaj smo storili
… Srebro je bilo pa le še češnja na torti. Še ena
res lepa izkušnja.«
»Sodelujem tudi pri proizvodnji in razvoju odlična tekma, po njej sem tudi sam postal malo
desk Sens. Lastnik podjetja je Andrej Černe. čustven. Kaj naj rečem, to je to, izkušnja mojega
Zame je najboljši mentor, saj sem se od njega življenja,« je prepričan Gašper Oblak, ki ga je ob
veliko naučil. Dosti znanja, ki mi ga je predal, uspehih snubila tudi kanadska ekipa.
Žan Košir je obiskal zveste navijače v Podosem lahko unovčil v ekipi Žana Koširja,« pojasnjuje. Ekipa ni povsem običajna, kot so ostale benu, kjer je Gašper doma. Gašperjevi domači
profesionalne ekipe: »Druge ekipe imajo glavnega in najbližji sosedje so na pobudo Jožeta Dolenca
trenerja, serviserja, enega, dva pomočnika … našo vsako slovensko medaljo proslavili, Žanove tekme
pa spremljali z velikim veseljem, zato so ga medse
pa sestavljamo Žan, Jernej Demšar in jaz.«
Zakaj tako? »Slovenske reprezentance v sprejeli s prav posebnimi častmi. »Vesel sem, da
deskanju na snegu praktično ni. Naša ekipa je so tako zavzeto spremljali moje nastope, posebej
samostojna, tako kot ekipa Tine Maze, le da je vesel sem tudi obiska v Podobenu, pri Gašperjevi
nas veliko manj,« pojasnjuje Gašper. Meni še, da družini, kjer sem prvič. Zdaj šele vem, zakaj imam
ko si enkrat tako dober, kot je Žan, te ostale repre tako izjemnega pomočnika z izrednimi delovnimi
zentance rade povabijo na treninge. Tekmovalci navadami. Čeprav je mlajši od mene, mi je bil v
ob tem lahko presodijo in vidijo, kje so.
ekipi v veliko pomoč. Upam, da bo zdaj lahko čim
prej dokončal študij, v ekipi ga želim imeti
Pričakovanja so se izpolnila
tudi v prihodnje,« ob snidenju ni skrival
»Javnost morda takega rezultata ni pričakovala, načrtov Žan.
midva sva se zavedala, česa je Žan zmožen in
kakšen je cilj. Računali smo na eno medaljo, na Matej Oblak je stari znanec OI
koncu sta bili dve. Prav super se nam je izšlo.« In
Matej Oblak je vodja slovenske biatvtisi? »Ko smo prispeli v Soči, se nam je zdelo, da lonske reprezentance, zanj so bile to že
so to bolj poletne kot zimske olimpijske igre, ker je pete OI. Vtisi? »Na splošno so pozitivni,
bilo tako toplo. Območje je bilo neprepoznavno v Rusi so se na igre pripravili zelo dobro,
primerjavi z lanskim letom, ko smo tu imeli gene videlo se je, da so imeli na voljo skoraj
ralko, saj so medtem pozidali ogromno hotelov.«
neomejena finančna sredstva, še posebej

Najprej zaslužen počitek, nato delo

Rusiji privilegiran šport in temu primerno sta bila
urejena prizorišče tekmovanj in nastanitev.«
O dosedanjih izkušnjah na olimpijskih igrah razmišlja takole: »Vsake igre imajo svoje
značilnosti, Soči bi lahko označil za najbolj
varovane igre doslej. Živeli smo v vasi na višini
1.350 metrov skupaj s tekači in izolirani od ostalega dogajanja in prizorišč. Kamor koli si hotel
iti, si potreboval veliko časa, zato se nismo veliko
gibali, pa tudi urnik tekmovanj tega ni dopuščal.
Soči bo ostal za vedno v spominu zaradi prve biatlonske medalje za Slovenijo. Tekma, na kateri
je Teja Gregorin osvojila bron, je nepozabna. Vse
cilje, ki smo jih zastavili, smo izpolnili. Glavni
cilj je bil osvojitev prve biatlonske olimpijske
medalje, Jakov Fak in Teja sta osvojila tudi četrto
mesto, moška štafeta je bila šesta. Za majhno
slovensko ekipo so to vrhunski dosežki.«

za izgradnjo infrastrukture. Praktično vse
objekte so zgradili na novo, od stadionov, Od desne proti levi: glavni trener Uroš Velepec, vodja
dvoran, hotelskih naselij, olimpijskih vasi, reprezentance Matej Oblak, Teja Gregorin, strelski trener
cest, železnic. Lahko rečem, da je biatlon v Tomaš Kos. Oba trenerja imata čokoladno medaljo.
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Moj eko vrt

Projekt, s katerim smo spodbujali
ekološko pridelavo hrane, se končuje
Občine na Škofjeloškem, KGZ, z. o. o., Škofja Loka, KGZS,
Zavod Kranj, in LAS loškega pogorja so od septembra 2012
izvajali projekt Moj eko vrt, ki se bo končal v juniju. S projektom smo partnerji spodbujali in ozaveščali samooskrbne
in tržne pridelovalce hrane (vrtičkarje in kmete), da bi hrano
pridelovali na ekološki način. Projekt sta sofinancirala
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika
Slovenija.

članek s predstavitvijo veljavnih oznak za ekološko pridelano hrano. Na
področju osveščanja otrok kot bodočih potrošnikov smo oktobra 2012
organizirali oglede ekoloških kmetij za nekatere osnovne in podružnične
osnovne šole ter vrtce. Dobro obiskan je bil javni pogovor z dr. Martino
Bavec, takratno vodjo Direktorata za kmetijstvo na MKO, marca lani.
Nismo pozabili tudi na šole in vrtce, ki so z zakonodajo obvezani k
določenemu deležu ekološke prehrane v prehrani otrok, zato smo zanje
organizirali predavanje o javnem naročanju.
Loška zadruga je začela vzpostavljati kontakte z ekološkimi kmeti, ki
so pokazali interes za prodajo ekološkega sadja in zelenjave v zabojčkih
oz. domačih kotičkih zadruge. Kupcem so bile ponujene prve ekogaj
bice s sadjem in/ali zelenjavo. V prihodnosti je cilj zadruge zagotoviti
večjo ponudbo ekogajbic z mešanim ekološkim sadjem in zelenjavo v
kotičkih.
Ob zaključku projekta vabimo:
• kmete na ekskurziji z ogledi ekoloških kmetij, ki bosta v soboto,
10. maja in sredo, 21. maja 2014, od 7. do 18. ure,
• vrtičkarje na zaključno srečanje, ki bo v soboto, 7. junija 2014, od
9. ure naprej, na turistični kmetiji Podmlačan, Jarčje Brdo 2, Selca.
Za več informacij lahko pokličete na LAS loškega pogorja na
številko 04/62-02-226. Prijave so obvezne. Udeležba na ekskurziji
in zaključnem srečanju je brezplačna, udeleženci krijejo le stroške
kosila oziroma stroške hrane in pijače na srečanju. Za program bomo
poskrbeli partnerji projekta. Prijave na številko 04/62-02-226 ali enaslov: moj.ekovrt@las-pogorje.si.
LAS loškega pogorja

(Bodoči) podjetniki, potrebujete nasvet?
Da bi pridobili potrebna znanja s področja ekološke pridelave sadja
in zelenjave, smo izvedli različna izobraževanja za vrtičkarje ter kmete.
Teoretična znanja so oboji nadgradili z ogledi dobrih praks samooskrbnih
ekoloških vrtov (permakulturni vrt, biodinamični in klasični vrt) oziroma
ogledi ekoloških kmetij na ekskurzijah.
S projektom smo želeli povečati tudi ozaveščenost obstoječih in
bodočih potrošnikov, da si bodo želeli in znali na trgu izbrati ekološko
hrano. V ta namen so bila za to skupino (tudi za starše predšolskih in
šolskih otrok) izvedena izobraževanja, v lokalnih glasilih pa smo objavili

V Razvojni agenciji Sora brezplačno svetujejo posameznikom, ki
načrtujejo ustanovitev podjetja. »Pri njih lahko tudi enostavno in hitro
ustanovite podjetje, rezervirate ime podjetja ali pa naredite kasnejše spremembe (npr. imena, naslova, dejavnosti, zastopnika in podobno),« pravijo
v RAS. Postopek registracije samostojnih podjetnikov (s. p.) in družbe z
omejeno odgovornostjo (d. o. o.) izpeljejo brezplačno, brezplačna pa so
tudi podjetniška svetovanja v povezavi s tem. Pišete jim lahko na e-naslov
julija.primozic@ra-sora.si ali jih pokličete na telefonsko številko 04/50-60223, oglasite pa se lahko tudi osebno, in sicer v stavbi Upravne enote
Škofja Loka na Poljanski cesti 2, soba 33.
P. N.

Delavnica za podjetnike
22. aprila od 13. do 16.15 ure bo v veliki sejni sobi UE Škofja Loka
delavnica: Kako urediti poslovanje v luči aktualnih sprememb zakonodaje?
Udeleženci bodo lahko izvedeli, katere so veljavne in prihajajoče spremembe zakonodaje, ki vplivajo na poslovanje podjetij in obračun dajatev.
Spregovorili bodo tudi o tem, kako urediti plačilno disciplino, gotovinsko
poslovanje in registrske blagajne. Delavnico bo vodila Simona Štravs.
Cena delavnice je 36 evrov. Dodatne informacije in prijave pri Juliji Primožič
na telefonski številki 04/50-60-223 ali po e-pošti julija.primozic@ra-sora.si.
Organizira RAS.
L. R.

Krediti RAS
Tudi v letu 2014 v okviru kreditne sheme Razvojne agencije Sora
dodeljujemo ugodne dolgoročne in kratkoročne kredite. Obrestna mera
za dolgoročne kredite za obdobje do desetih let je 6-mesečni euribor +
1,5 odstotka letno. Kratkoročne kredite je moč najeti za obdobje do enega
leta po obrestni meri 2,5 odstotka fiksno, nominalno.
Kreditna sredstva so na voljo za podjetja in dopolnilne dejavnosti na
kmetijah iz občin UE Škofja Loka.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na Razvojni agenciji Sora,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka. Lahko nas pokličete tudi na telefonsko
številko: 04/50-60-220.
RAS
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Kam aprila in maja?
• 21. april: Tek generacij – Hotaveljski izziv na Slajki. Organizira
ŠDMH.
• 22. april: Zbiralna akcija oblačil in obutve (ženske, moške in otroške),
posteljnine, brisač in igrač v spodnjih prostorih gostilne Pr' sedmic v
Gorenji vasi. Akcija poteka ves dan. Organizira KORK Gorenja vas.
• 22. april ob 18. uri: Slovesno odprtje Pasijonske pisarne na
Mestnem trgu v Škofji Loki ob 662-letnici smrti avtorja Škofjeloškega
pasijona. Organizira Občina Škofja Loka.
• 22. april ob 19. uri: Torkov večer s knjižnico – predstavitev knjige
Milene Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače v Kašči, Škofja
Loka. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 22. april od 17. do 19.30 ure: Delavnica: Izdelovanje nakita iz
poldragih kamnov v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Delavnico
vodi Maja Dolinar Dubokovič. Cena delavnice je 28 evrov, material je
vštet v ceno. Dodatne informacije in obvezne prijave pri Kati Sekirnik
na telefonski številki 04/51-12-460 ali po e-pošti rokodelskicenter@
škofja-loka.com. Organizira Rokodelski center Duo.
• 23. april ob 17. uri: Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih
zborov v večnamenskem prostoru OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka.
• 23. april od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 25. april ob 17. uri: Delavnica: Izdelava kvačkanih torb iz bombaža,
džersija in špage v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Delavnico
vodi Jana Šuligoj. Cena delavnice je 30 evrov, material je vštet v ceno,
udeleženci potrebujejo kvačko št. 10 ali manj. Dodatne informacije
pri Kati Sekirnik na telefonski številki 04/51-12-460 ali po e-pošti
rokodelskicenter@škofja-loka.com. Organizira Rokodelski center Duo.
• 26. april ob 10. uri: Prikaz sajenja krompirja na star način na
Visokem. Organizira TD Gorenja vas v sodelovanju s KGZ Škofja
Loka in Interseme Ljubljana.
• 27. april: Planinski izlet na Kršičevec (1092 m). Nezahtevna
pot, izlet je primeren za družine. Hoje je za 4 ure. Hrana in pijača
iz nahrbtnika. Dodatne informacije in prijave pri Zorki Jereb na
telefonski številki 040/270-314 ali na www.pdgorenjavas.com.
Organizira PD Gorenja vas.
• 30. april od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 30. april ob 20. uri: Kresovanje z ansamblom Joc Band na
Visokem. Organizira PGD Poljane.
• 2. maj ob 9. uri: Pohod skozi Zalo. Start na domačiji Pr' Bukovc,
Žirovski Vrh 44. Dodatne informacije in prijave pri Luciji Kavčič na
telefonski številki 031/693-731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 2. maj ob 15. uri: Salamiada na domačiji Pr’ Bukovc, Žirovski
Vrh 44. Dodatne informacije pri Luciji Kavčič na telefonski številki
031/693-731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 3. maj ob 8.30 uri: Odprtje kolesarske sezone na Trgu Ivana Regna
v Gorenji vasi. V primeru slabega vremena bo prireditev 10. maja.
Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 5. maj ob 17. uri: Ura pravljic na Sovodnju, v Gorenji vasi in
Poljanah – zaključek: lutkovna predstava Polž Vladimir gre na
štop v Kulturni dvorani Poljane.
• 7. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji
Loki. Organizira RAS.
• 8. maj ob 9. uri: Nabiranje in spoznavanje zelišč z Marijo Jamnik.

Zbor pri vrtcu Zala v Gorenji vasi. Organizira KORK Gorenja vas.
• 8. maj od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD Gorenja vas) organizira
KORK Gorenja vas.
• 10. maj od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov
na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 10. maj ob 9. uri: Pohod po posestvu Brdo pri Kranju. Zbor
pohodnikov pri cerkvi v Predosljah. Organizira Društvo diabetikov Kranj.
• Do 10. maja: Razstava uporabnih in okrasnih ročno kovanih izdelkov
kovača Vladimirja Župančiča iz Slovenj Gradca v Rokodelskem centru
Duo na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira Rokodelski center Duo.
• 11. maj: 38. spominsko-rekreativni pohod na Blegoš. Lahka,
označena pot. Dodatne informacije na www.pdgorenjavas.com.
Organizira PD Gorenja vas.
• 11. maj po drugi sveti maši: Kosilo za starejše v avli OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas. Organizira KORK Gorenja vas.
• 11. do 18. maj: Okrevanje v zdravilišču Šmarješke toplice. Odhod
ob 14. uri izpred ZD Škofja Loka.
Organizira Društvo diabetikov Kranj.
• 14. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 17. maj: Pohod v sotesko Vintgar. Zbirno mesto ob 9. uri na
parkirišču Blejska Dobrava. Organizira Društvo diabetikov Kranj.
• 17. maj: 5. KBK – gorski tek ali hoja na Blegoš in nazaj.
Organizira ŠDMH.
• 18. maj od 10. ure dalje: Kosilo za starejše v dvorani v Leskovici.
Organizira KORK Gorenja vas.
• 21. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 22. maj: Planinski izlet na Krim (1127 m). Izhodišče poti je
Zgornji Ig. Lahka, označena pot, hoje je za 4 ure. Hrana in pijača iz
nahrbtnika. Dodatne informacije in prijave pri Valentinu Bogataju
na telefonski številki 040/377-356 ali na www.pdgorenjavas.com.
Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 24. maj: Nogometni turnir za člane gasilskih društev GZ Škofja
Loka na igrišču OŠ Poljane. Organizira PGD Poljane.
• 24. maj ob 9. uri: Kolesarjenje po starem v Škofji Loki. Če bo
slabo vreme, je dogodek prestavljen na 31. maj. Dodatne informacije
pri Branetu Tavčarju na telefonski številki 031/416-345. Organizira
Društvo Rovtarji – smučanje in kolesarjenje po starem, Škofja Loka.
• 24.–25. maj: Čistilna akcija planinskih poti ter bunkerjev
Rupnikove linije ob poteh na Blegoš. Če bo slabo vreme, bo akcija
organizirana naslednji konec tedna. Dodatne informacije in prijave pri
Romanu Pagonu na telefonski številki 031/556-520. Organizira PD
Gorenja vas v sodelovanju z varuhi narave.
• 25. maj: Zaključek 3. sezone akcije Prijatelji Jelenc v zavetišču na
Jelencih. Organizira PD Gorenja vas.
• 28. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 31. maj: 18. športnorekreativno srečanje diabetikov v Velenju.
Odhod ob 7.30 uri z avtobusne postaje Škofja Loka. Organizira
Društvo diabetikov Kranj.
• 31. maj do 8. junij: Teden podeželja na Loškem. Organizira RAS.
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Teden obrti in podjetništva

Osrednji dogodek bo sobotna tržnica
Želite sodelovati na stojnici?

Vabimo obrtnike in podjetnike, ki bi želeli sodelovati
na podjetniški tržnici s predstavitvijo in prodajo
svojih izdelkov in storitev, da se čim prej prijavite na
Razvojno agencijo Sora (04/50-60-223) ali OOZ Škofja
Loka (04/50-60-200). Prijavnica za brezplačno stojnico
in podrobnejše informacije o vseh spremljevalnih
dogodkih TOP 2014 so tudi na www.ra-sora.si in www.
ooz-skofjaloka.si.

Tudi letos bosta Razvojna agencija Sora in
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja
Loka od 17. do 24. maja organizirali že 8. Teden
obrti in podjetništva (TOP), ki ga bo spremljal
bogat program.
Osrednja prireditev bo v soboto, 24. maja, na
Mestnem trgu v Škofji Loki. Obeta se nam pestro
dogajanje. Na tržnici se bodo s svojimi izdelki
in storitvami predstavili lokalni podjetniki in
obrtniki, dijaki Šolskega centra Škofja Loka, pos-

amezne podporne institucije ter strokovne sekcije
obrtnikov in podjetnikov pri OOZ Škofja Loka.
Prireditev bo popestrena s praktičnimi prikazi
domače in umetnostne obrti in z animacijami za
otroke. Razglasili bomo tudi dobitnike denarnih
nagrad, ki jih najbolj kreativnim dijakom vsako
leto na osnovi razpisa podeljuje OOZ Škofja
Loka v sodelovanju s Srednjo šolo za lesarstvo
in Srednjo šolo za strojništvo. Obiskovalce
podjetniške tržnice bodo pozdravili tudi kolesarji

Društva Rovtarji, ki bodo postavili na ogled svoja
starodavna kolesa.
V okviru tedna obrti in podjetništva bodo
organizirani še:
• 19. maja ob 16. uri: delavnica Zakaj, kdaj
in kako certificirati svojo kakovost?, ki
bo v veliki sejni sobi OOZ, Spodnji trg 2,
Škofja Loka,
• 20. maja ob 17. uri: predavanje Etika in
morala v poslovnem in vsakodnevnem svetu
– predstavitev pogledov znanih Slovencev
na obravnavano tematiko, ki bo v Sokolskem
domu Škofja Loka,
• 22. maja: predavanje Kako ustanoviti podjetje
(skupinsko svetovanje), ki bo v veliki sejni
sobi OOZ, Spodnji trg 2, Škofja Loka,
• 22.–24. maja: razstava izdelkov dijakov
Šolskega centra Škofja Loka v Sokolskem
domu Škofja Loka.
P. N.

Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca

Če želite prodajati pod lokalno
blagovno znamko, ne spreglejte povabila
Bi želeli izdelkom, ki jih izdelujete v okviru svojih dopolnilnih dejavnosti (pekovski
izdelki, izdelki iz sadja in zelenjave, mlečni izdelki, mesni izdelki, izdelki domače
in umetnostne obrti …), povečati razpoznavnost in prodajo ter jih predstaviti pod
skupnim imenom, ki označuje visokokakovostne izdelke s Škofjeloškega?
Pod skupnim imenom se predstavljata
blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca
– naravni izdelki iz škofjeloških hribov, javno
povabilo za vključitev novih ponudnikov in
novih izdelkov v znamki pa bo Razvojna agencija Sora objavila v prvi polovici maja.
Z vključitvijo v blagovni znamki si ponudniki zagotovijo ne samo boljšo razpoznavnost
svojih izdelkov in dodatno promocijo, temveč
tudi pomoč pri trženju in svetovalno podporo,
hkrati pa tudi možnost prodaje v domačih
kotičkih Loške zadruge.
Potrošniki v omenjenih blagovnih znamkah
prepoznavajo lokalne izdelke višje in kontrolirane kakovosti, po katerih povpraševanje
stalno narašča, saj je ozaveščenost ljudi o
pomenu lokalne ponudbe hrane in samooskrbi
vedno večja in vedno bolj pomembna.
Pogoji za vključitev so poleg izdelave na
škofjeloškem območju tudi uporaba osnovnih
surovin, ki izhajajo iz tega območja in so
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pridelane na tradicionalen način, proizvajalci
pa morajo biti za opravljanje predelovalne dejavnosti ustrezno registrirani (izpolnjeni
sanitarno-zdravstveni, veterinarski in drugi
predpisi potrebni za trženje izdelkov). Kakovost izdelkov je eden izmed ključnih pogojev
za vključitev v znamki, zato je v aprilu na
Biotehniškem centru Naklo in na Biotehniški
fakulteti organizirano tudi senzorično ocenjevanje prehrambenih izdelkov iz škofjeloškega
območja. Izdelki, ki bi jih želeli vključiti v
znamki, morajo na teh ocenjevanjih doseči
najmanj bronasto priznanje.

Dokumentacija bo na spletni strani RAS

Razvojna agencija vabi vse proizvajalce na
Škofjeloškem, ki bi želeli svoje kakovostne
prehrambne izdelke (pekovski, sadni, mlečni,
mesni, zelenjavni izdelki, med …), zeliščne
izdelke ter izdelke domače in umetnostne obrti,
izdelane na tradicionalen način in iz surovin

lokalnega okolja, predstaviti in tržiti kot posebnost visoke kakovosti, da se vključijo v znamki
Dedek Jaka in Babica Jerca oz. so pozorni na
objavo javnega povabila in izpolnijo vlogo, ki
bo sestavni del povabila.
Javno povabilo z vlogama bo maja objavljeno na spletni strani Razvojne agencije Sora,
vlogo pa bo mogoče prevzeti tudi osebno na
Razvojni agenciji Sora, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka.
Dodatne informacije o vključitvi v blagovni
znamki lahko dobite na Razvojni agenciji Sora,
po telefonu na številko 04/50-60-225 ali po e-pošti
na naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si.
Kristina Miklavčič, RAS

20. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma
zastavili županu in občinski upravi na 20. seji občinskega sveta 19. decembra
2013. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih
prejeli svetniki v gradivu 21. seje.

Žan Mahnič:
• občina naj pregleda svoje nepremičnine
in pripravi predlog nepremičnin za vzpostavitev grajenega javnega dobra, od kate
rih se ne bo plačeval davek na nepremičnine,
npr. šole, pokopališča …
Sklepi o razglasitvi javnega dobra in o razglasitvi grajenega javnega dobra so uvrščeni na
dnevni red februarske seje, kar bo omogočilo,
da za zadevne nepremičnine že za tekoče leto ne
bo treba plačevati davka na nepremičnine.
• predlaga, da se enkrat letno organizira
srečanje diplomantov, ki so občani Občine
Gorenja vas - Poljane.
Če bo mogoče s Klubom študentov Poljanske doline uskladiti pridobitev popolne evidence
vsakoletnih diplomantov, bo občina pristopila k
organizaciji predlaganega srečanja.

Janez Arnolj:
• vpraša glede investitorjev v GC Dobje.
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, je
bilo izvedenih več sestankov s predstavniki
podjetja Polycom, d. o. o., s ciljem preveritve
možnosti gradnje v GC Dobje. V sredini januarja je bil izveden tudi sestanek na pristojnem
ministrstvu, ki je zadolženo za spremljanje
ciljev komunalnega opremljanja GC Dobje.
Sklepna ugotovitev tega sestanka je bila, da
bosta preverjana dva cilja, in sicer površina
zemljišč, ki so komunalno opremljena, ter
število odprtih delovnih mest. Glede slednjega
je treba do konca obdobja spremljanja izkazati
aktivnosti v smeri realizacije, v zvezi s čimer
pa trenutno še ni na voljo kreditnih virov s sprejemljivimi zavarovanji, ki bi podjetju omogočili
realizacijo predvidene gradnje, za katero je
podjetje, ki je največji delodajalec v občini, še
vedno zainteresirano.

Jože Čadež:
• glede na izvedeno sanacijo brežine Sore
v Srednji vasi meni, da bi bila taka sanacija
potrebna tudi ob čistilni napravi Gorenja vas
ter nekoliko nižje proti Žabji vasi.
Izdelana je vsa projektna dokumentacija za
sanacijo brežine ob čistilni napravi ter za ureditev sotočja Brebovščice, ki je tudi potrjena s
strani Agencije RS za okolje. Strošek sanacije
je 130.000 evrov za ureditev brežine ob čistilni
napravi in 149.000 evrov za ureditev sotočja
Brebovščice, vendar Agencija v letošnjem
letu sredstev za realizacijo teh sanacijskih del
nima, prav tako ni možno zagotoviti drugih
finančnih virov.

Tomaž Pintar:
• glede na visoka sredstva, ki so bila
zadnjo zimo porabljena za izvajanje zimske
službe in prenesena tudi s postavke za inves-

ticije v ceste in nove postavke za obnove cest,
predlaga, da se v prihodnje v takih primerih
bremeni celotni proračun in ne samo postavke v okviru cestnega programa.
Pripombo se bo v primeru povišanih
stroškov zimske službe v okviru danih možnosti
skušalo smiselno upoštevati.

Marko Kržišnik:
• se naveže na pobudo z zadnje seje glede
šolskega avtobusa, ki bi ob 15. uri počakal
otroke na postajališču na Blatih. Občina naj
bi dobila odgovor prevoznika Alpetour, d.
d., vendar prevoznik še ni prejel odgovora
občine.
Občina je prejela odgovor prevoznika tik
pred decembrsko sejo, pobuda pa je bila v
vmesnem času že realizirana.
• glede obračališča avtobusa v Podjelovem
Brdu vpraša, ali je bil posredovan predlog za
omejitev hitrosti Direkciji RS za ceste.
Predlog je bil v vmesnem času posredovan
Direkciji.

Mirjana Možina:
• vpraša, ali je pri izvajalcih za zimsko
službo že prišlo do spremembe.
Zimsko službo še vedno opravljajo dosedanji izvajalci. Na portalu javnih naročil je bilo
objavljeno ponovno javno naročilo, v zvezi s
katerim so bila v sredini februarja izvedena
sklepna pogajanja, na osnovi česar bodo izdani
sklepi o izidu naročila.

Jurij Krvina:
• opozori, da je bila njegova pobuda glede
odgovornosti za plaz na Sovodnju narobe
razumljena, saj se je nanašala na posledice
gradnje igrišča na Sovodnju in ne na gradnjo
prizidka vrtca.
Opozorilo je bilo upoštevano. Glede na dejstvo, da je bilo na osnovi predhodnih sondaž
izvedeno podrobno geološko-geomehansko
poročilo, smo projektantu odposlali poziv za
pojasnila o načinu upoštevanja izsledkov tega
poročila pri pripravi PGD in PZI projekta za
izvedbo igrišča Sovodenj.

Jože Novak:
• se zahvali za posredovanje pri ureditvi
opornega zidu v Gorenji vasi.
Sanacijo opornega zidu ob Poljanski cesti, ki
ima status regionalne ceste, je na osnovi vrste
pozivov občine Direkcija RS za ceste obnovila
v lanskem novembru.
• vpraša glede obnove betonskega mostu
v Gorenji vasi.
Kot je župan pojasnil na tekoči seji, je
predlog sanacije mostu že posredovan Direkciji
RS za ceste.

Bogo Žun:
• vpraša, ali drži informacija, da je v
sklopu energetske sanacije Doma občine vsa
instalacija, vključno z radiatorji, končala v
kontejnerjih.
Demontirani radiatorji in konvektorji v
delu stavbe, ki se obnavlja tudi v notranjosti,
so začasno deponirani delno v veliki dvorani
Sokolskega doma, delno v skladišču izvajalca
del v GC Dobje. Večina radiatorjev je namenjena ponovni vgradnji, zaradi spremenjenega
toplotnega režima energetsko sanirane stavbe pa
so nekompatibilni obstoječi konvektorji, glede
katerih so se poleg tega pojavljale tudi težave
že pri dosedanjem servisiranju, saj dobavitelj
zaradi spremembe tipa ventilatorjev ni več
zagotavljal rezervnih delov.
• vpraša, koliko prihodka je občina pridobila v zadnjih dveh letih od označenega lesa,
ki ga je bilo predlani 89 m3 in lani 31 m3.
V letu 2013 so bile izdane tri odločbe Zavoda za gozdove o odobritvi poseka izbranih
dreves v skupni količini 31,3 m3 izbranega in
označenega drevja. V septembru je bila izdana
odločba za posek dreves na lokaciji gradnje
vodohrana Gorenja vas v okviru investicije
Porečje Sore, v novembru je bila izdana odločba
za posek treh listavcev na lokaciji vodohrana
Poljane, ki se bo v okviru investicije Porečje
Sore gradil v letu 2014, izsek še ni bil naročen.
V decembru je bila izdana odločba za sečnjo pri
čistilni napravi Gorenja vas zaradi širitve ceste
in izdelavo obračališča za potrebe nalaganja
zabojnika izsušenega biološkega blata, vse v
okviru rekonstrukcije čistilne naprave Gorenja
vas. V letu 2012 je bilo izsekanega 63,45 m3
lesa ob cesti Hlavče Njive, za katerega je bilo
iztrženih 4.032 evrov, ki so se namenili za
vzdrževanje ceste Hlavče Njive. Preostali del
lesa je bil doniran PGD Hotavlje za gradnjo
gasilskega doma Hotavlje.
Milan Čadež, župan

Brezplačna Energetsko
svetovalna pisarna
Na Razvojni agenciji Sora deluje brezplačna
Energetsko svetovalna pisarna. V njej vam
energetska svetovalca svetujeta o: energetski
sanaciji stavb ali učinkoviti energetski zasnovi novogradnje, ustrezni zasnovi zunanjega
toplotnega ovoja stavbe, ustrezni izbiri stavbnega pohištva in zasteklitvi, izbiri ogrevalnega
sistema in primernega energenta, primernega
sistema za prezračevanje in hlajenje, uporabi
obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe
in pripravi sanitarne vode, možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev in kreditov Eko sklada
in o drugih vprašanjih o rabi energije v gospodinjstvu.
Pisarna je odprta vsak torek od 16.00 do
17.30. Za obisk se je treba prijaviti na tel. št.:
04/50-60-220.
RAS
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21. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma
zastavili županu in občinski upravi na 21. seji občinskega sveta 27. februarja.
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli
svetniki v gradivu 22. seje.

Marko Kržišnik:
• predlaga, da občina posreduje pobudo
na Elektro Ljubljana za vkop elektro kabla,
ki poteka do pretvornika na Koprivniku,
v zemljo. Pripomni še, da se je ob zadnji
naravni nesreči izkazala odzivnost operaterjev, tudi znotraj odprtega širokopasovnega
omrežja, katerih kabli potekajo po drogovih.
Medtem ko je bila Svislarjeva povezava vzpostavljena v treh dneh, so ostali potrebovali
za vzpostavitev povezave tri tedne.
Kot je pojasnil župan na tekoči seji, obstajata
dve možni rešitvi za pretvornik na Koprivniku,
in sicer vzpostavitev avtomatskega agregata ali
pa vkop elektrokabla v zemljo, v zvezi s čimer
potekajo dogovori z Elektrom. Gre pa za skupno
nalogo, pri kateri morajo sodelovati vsi ponudniki
storitev, ki uporabljajo pretvornik na Koprivniku.
Glede odprtega širokopasovnega omrežja je kot
ključno treba izpostaviti, da je velika večina
hrbteničnega omrežja že zdaj vkopanega, del pa
poteka tudi po drogovih Telekoma in le manjši
del po lastnih drogovih. Slednji so na območjih,
ki jih je žled najbolj prizadel, kar je tudi botrovalo
zamiku pri ponovnem vzpostavljanju povezav.

Jože Čadež:
• pove, da je tudi v Srednji vasi zelo slab
radijski signal za kanale Radia Slovenija 1
in 2 ter Radia Sora.
Občina ne razpolaga s podatki o radijskem
signalu na navedenem območju, pristojnim pa
smo poslali pobudo za izboljšanje stanja.
• pripomni še glede sanacije regionalne
ceste na Visokem.
Kot je župan pojasnil že na tekoči seji, je bila
rešitev sanacije že predlagana, vendar je bila na
recenziji zavrnjena. Novopredlagana rešitev je
izgradnja pilotne stene, ki jo je treba še recenzirati, strošek pa je ocenjen na 800.000 evrov.
Kdaj bo navedeno realizirano, smo preverili tudi
na pristojno Direkcijo RS za ceste, od koder
smo 31. marca 2014 prejeli naslednji odgovor:
»Za sanacijo brežine na cesti Šk. Loka–Gorenja
vas pri Visokem je izdelana projektna dokumentacija za zaščito brežine. Potrebno je izvesti
še recenzijo projekta. Direkcija z rebalansom
proračuna za leto 2014 in proračunom za 2015
na investicijah ni dobila nobenih finančnih
sredstev. Tako tudi na proračunskem projektu
10-0141 Visoko ni sredstev. Niti jih nimamo na
projektu Elementar. Zato izvedba recenzije in
realizacija investicije zeankrat nista možna.«

Ciril Alič:
• predlaga, da se pristopi k vzpostavitvi
katastra za pokopališča v občini.
Občinska uprava je pristopila k zbiranju
ponudb za izdelavo digitalnega katastra grobnih
polj za vsa pokopališča v občini. Za tako evi-
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dentirani strošek storitve v letošnjem proračunu
ni zagotovljenih sredstev, zato predlagamo
vključitev v proračun za prihodnje leto.
• izpostavi vprašanje vzdrževanja defibrilatorjev v občini, saj je treba vsaki dve leti zamenjati elektrode ter vsakih pet let baterije. Meni,
da bi bilo potrebno določiti skrbnika za servis in
vzdrževanje vseh defibrilatorjev v občini.
Predlagamo, da lastniki defibliratorjev
uredijo skrbništvo prek Gasilske zveze Škofja
Loka, ki vključuje tudi vsa PGD z območja
občine Gorenja vas - Poljane.
• ob gradbenih delih na javnih in lokalnih
cestah občasno prihaja tudi do zapor cest,
zato predlaga, da se ob izdaji dovoljenja za
zaporo ceste obvesti tudi prostovoljno gasilsko društvo, ki pokriva določeno območje.
Občina ob vsakokratni zapori lokalne ceste
ali javne poti obvešča policijo in prometno informacijski center, poskrbi pa tudi za obveščanje
na krajevno običajen način, ki obvezno vključuje
tudi obveščanje prek lokalnega radia, s ciljem
obvestiti potencialne uporabnike ceste.
• predlaga, da se o objavi javnih razpisov
za izvedbo občinskih investicij občine obvesti
domače obrtnike in podjetnike.
Predlagani način obveščanja je prepovedan s
7. in 8. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/04), ki definirata načelo
zagotavljanja konkurence med ponudniki oziroma
načelo transparentnosti javnega naročanja. Še zlasti
pa bi bilo to v nasprotju z 9. členom navedenega
zakona, ki definira načelo enakopravne obravnave
ponudnikov in določa: »(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka
javnega naročanja in glede vseh elementov ni
razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in
sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet
naročila. (2) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali
osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo,
ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.«
Občina Gorenja vas - Poljane tako kot vsi
drugi proračunski uporabniki v državi, objavlja
javna naročila na portalu javnih naročil, ki je
spletni informacijski portal ministrstva za finance, kamor so naročniki v skladu z Zakonom
o javnem naročanju dolžni neposredno pošiljati
v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne
dokumentacije. Občina Gorenja vas - Poljane
dodatno istočasno objavlja svoja naročila tudi na
spletni strani občine v posebni rubriki Razpisi in
objave. Spremljanje objav je na strani kandidatov
ponudnikov, predstavljena pravila objav pa so
uveljavljena že daljše obdobje, zato jih ponudniki,
ki so za to zainteresirani, že dobro poznajo.

Jože Novak:
• vpraša glede ureditve povezovalne ceste
z občino Cerkno prek doline Kopačnice.

Ureditev cestnega odseka Kopačnica–
Podpleče v makadamu v dolžini 1840 metrov je
bila vključena v decembru 2013 sprejeti predlog
proračuna občine za tekoče leto. Izdelan je
popis del, v skladu s finančnimi možnostmi je
predvidena izvedba v drugi polovici leta, predhodno je potrebno izvesti še javno naročilo.
• poda pripombo na cenik dimnikarske
službe, meni, da so previsoke cene za opravljene storitve ter da je obveznost predpisanih
pregledov štirikrat letno prevelika.
Podeljevanje koncesij in sklepanje pogodbenih
razmerij je po veljavnem zakonu o varstvu okolja
v pristojnosti ministrstva za kmetijstvo in okolje,
saj so dimnikarske storitve državna gospodarska
javna služba, zato koncesijo podeljuje država.
V njihovi pristojnosti je tudi sprejem cenika in
Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne
službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov (120/04), ki ga sprejme minister, pristojen za okolje. Računsko sodišče je že podalo
priporočila, da je potrebno cenik zaradi nepreglednosti prenoviti, vendar ministrstvo navodila še
ni izpolnilo. Od Dimnikarstva Verač, ki opravlja
dimnikarske storitve na območju naše občine, smo
obenem prejeli obvestilo, da so v zadnjem času
imeli dva podrobna nadzora tržne inšpekcije, ki pa
sta ugotovila, da dimnikar strankam ne računa več,
kot je dovoljeno, in ne zlorablja veljavnega cenika.
V enem od pregledov je bilo še ugotovljeno, da bi
dimnikar lahko glede na veljavni cenik zaračunal
večji znesek, inšpektor je dimnikarja tudi seznanil
z globo v primeru zaračunavanja storitev po nižji
ceni, kot je določena s cenikom.

Mirjana Možina
• predlaga, da se za naslednjo obravnavo
pripravi cenik – oblikovanje cen obveznih
gospodarskih javnih služb za vodo, kanalizacijo in odpadke bolj pregledno, kot npr.
cenik za najem grobov, da bo lažje primerjati
predlog cene z izpisi na položnici.
Pripomba se upošteva.
• predlaga, da se ob zaključnem računu pripravi poročilo o kreditni shemi, ki naj vsebuje
stanje neodplačanih kreditov, stanje vrnjenih
kreditov, ali se krediti vračajo, kakšno je stanje
dolga in kakšno je stanje na kreditni shemi,
koliko je sredstev in koliko dolga (pobuda je bila
podana ob obravnavi proračuna za leto 2014).
V letu 2013 je Kreditna shema pri Razvojni
agenciji Sora prek izbrane banke podjetjem in
nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
omogočila ugodna dolgoročna in kratkoročna
posojila za nakup stavbnega zemljišča in
njegovo komunalno opremo, nakup, graditev
in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup
opreme in kmetijske mehanizacije. Dolgoročna
posojila so se dodeljevala po obrestni meri
6M euribor + 1,5 odstotka, in sicer za obdobje
do 120 mesecev. Razpis je bil odprt tudi za
kratkoročna posojila, ki so jih prosilci lahko
najeli za financiranje tekočega poslovanja za
dobo do 12 mesecev in po fiksni obrestni meri

2,5 odstotka. Za leto 2014 višina kreditnega
potenciala in višina obrestnih mer še nista
dokončno določena.
V letu 2013 je bilo podeljenih 22 posojil v
skupni vrednosti 573.750 evrov (8 kratkoročnih
posojil in 14 dolgoročnih posojil). Od tega je bilo
v Občini Gorenja vas - Poljane podeljenih 8 posojil v skupni višini 233.800 evrov (2 kratkoročni
v višini 33.000 evrov in 6 dolgoročnih v višini
200.800 evrov). Na dan 14. 3. 2014 je bilo na
razpolago še 9.740,89 evra za dolgoročna in
36.982,23 evrov za kratkoročna posojila.
Napovedani vložki v kreditno shemo za
leto 2014 s strani občin so naslednji: Gorenja
vas - Poljane 27.100 evrov, Škofja Loka 20.000
evrov, Žiri 10.000 evrov in Železniki 3.000
evrov. Stanje depozitov za Kreditno shemo po
zaključnem računu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 znaša 209.503,73 evra. Čas
vezave in vračila depozita je 10 let.
Glede stanja neodplačanega in odplačanega
dela kreditov smo pridobili naslednje podatke:
• Deželna banka Slovenije d.d.:
1. stanje neodplačanih kreditov: 8 kreditojemalcev, višina neodplačanih kreditov:
225.749,32 evra;
2. stanje vrnjenih kreditov: 15 kreditov,
skupni znesek: 355.978,22 evra;
3. večina kreditov se redno vrača, nekateri
z občasnimi zamudami.
• Gorenjska banka d.d., Kranj, sodelovanje
poteka od 2011:

1. stanje neodplačanih kreditov: 12 kreditojemalcev, višina neodplačanih kreditov:
277.000 evrov;
2. stanje vrnjenih kreditov: 7 kreditov, skupni znesek: 99.000 evrov;
3. krediti se redno vračajo.

Janez Arnolj:
• pove, da je zasledil spremembo pravil
upravljavca odprtega širokopasovnega
omrežja, družbe Tritel za odjemalce. Vpraša,
ali so spremembe pravil usklajene z občino,
ali jih lahko spreminja sam upravljavec.
Ker nismo sklenili nobenega dodatka k
pogodbi o upravljanju širokopasovnega omrežja,
smo navedeno preverili pri vodstvu Tritela, kjer
so nam potrdili, da ni bila uvedena nobena sprememba pravil pri upravljanju omrežja.
• pove, da na semaforju v Poljanah
občasno prihaja do motenj.
Občina je vzdrževalca svetlobno-signalnih
naprav pri Direkciji RS za ceste že večkrat
opozorila na motnje delovanja senzorja pri tem
semaforju. Pojasnjeno nam je bilo, da so motnje
predvsem v času močnega deževja ali sneženja
in da načrtujejo izboljšavo delovanja senzorja
z vgradnjo zanke za zaznavanje kovin v cestno
telo. To naj bi bilo izvedeno do konca aprila.

Stanko Bajt:
• predlaga, da se čim več elektrokablov
položi v zemljo in nameni več sredstev

vzdrževanju vodov.
Kot je župan pojasnil že na tekoči seji,
potekajo dogovori med Elektrom Ljubljana in
Direkcijo RS za ceste o vkopu elektrokabla na
trasi Fužine–Sovodenj v zemljo, v pripravi je
tudi ustrezna dokumentacija.
• vpraša glede plačila stroškov intervencije gasilskim društvom.
Vsa prostovoljna gasilska društva v občini
so Gasilski zvezi Škofja Loka že posredovala
podatke o stroških, porabljenih za intervencijo
ob zadnji naravni nesreči v mesecu februarju.
Gasilska zveza je posredovala zahtevek za
povrnitev nastalih stroškov posameznim prostovoljnim društvom in sredi marca so bila sredstva
tudi že plačana iz proračuna občine.
• pohvali delo prostovoljnih gasilskih
društev v času žledoloma ter pripomni, da
ne razpolaga s podatki, kdo so člani štaba
civilne zaščite občine.
Poveljnik štaba civilne zaščite v občini je
Pavel Razložnik, njegov namestnik Roman
Kokalj (ki je obenem tudi poveljnik gasilskih
društev za območje občine) ter člani Bernard
Strel, Leon Demšar in Franc Dolenc. Štab
civilne zaščite je od 3. 2. do 12. 3. 2014 zasedal
vsak večer, potekala je koordinacija z gasilskimi
poveljniki, rezultat koordinacij v sodelovanju z
Upravo za zaščito in reševanje iz Kranja je bil
med drugim tudi zagotovitev agregatov, ki so
napajali posamezne transformatorske postaje.
Milan Čadež, župan

Utrinki z gorenjevaške tržnice
Po zimskem premoru je bila na dan žena na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi prvič v letošnjem
letu spet tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov. V sončnem dopoldnevu niti rahel veter ni pregnal
dobre volje prodajalcev.
Tekst in foto: Jure Ferlan

Ema Reven je za osmi marec prodajala cvetje.

Klekljarici Jožica Prelog in Francka Klemenčič ne zamudita nobene tržnice.

Jernej in Majda Kosmač iz Tržiča sta prodajala
okrasne izdelke iz lesa in izvirne igrače.

Iz Tržiča sta prišli tudi Darja in Mia.

Renata Lampreht iz Žirovskega Vrha je pecivo
na tržnici prodajala prvič.
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PGD Sovodenj

Memorial Mirana Bogataja postaja tradicionalen

Foto: Robert Peternelj

Tekmovanje v spajanju sesalnega voda so lani na Sovodnju organizirali prvič
in ga posvetili spominu na rojaka Mirana Bogataja. Letos so ob veliki vnemi
predvsem gorenjskih pa tudi primorskih gasilskih društev z organizacijo edinega
tovrstnega tekmovanja v občini nadaljevali.

Članice B iz PGD Sovodenj pred odločilno
tekmo za tretje mesto
»Morda je bilo letos vse skupaj nekoliko teže
organizirati,« priznava predsednik sovodenjskih
gasilcev Mitja Pavšič, »saj smo imeli še pred mese-

Preverite telesno zmogljivost
s testom hitre hoje

V okviru programa Živimo zdravo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota
Kranj, in Občina Gorenja vas - Poljane vabita na
preizkus hoje na dva kilometra, ki bo v četrtek,
15. maja 2014, na cesti proti Logu (Gorenja
vas–Hotavlje) med 17. in 18. uro. Štart bo pri
pokopališču v Gorenji vasi.
Brezplačno vam bomo izmerili vašo telesno
zmogljivost ali fitnes indeks, in sicer na osnovi
hitre hoje. Na vašo telesno zmogljivost vplivajo
spol, starost, telesna masa in višina, čas hoje
in srčni utrip. Preizkus hoje, ki je namenjen
odraslim posameznikom (med 20. in 65. letom starosti), lahko opravite večkrat, in sicer v
polletnih presledkih in tako sledite izboljšanju
svoje telesne zmogljivosti.
Potek preizkusa hoje na dva kilometra:
• registracija udeležencev (od 17. do 18. ure),
• merjenje krvnega pritiska,
• telesne vaje za ogrevanje,
• start hitre hoje na dva kilometra – trajanje
v povprečju 20 minut,
• cilj – merjenje srčnega utripa in časa hoje,
• telesne vaje za raztezanje mišic,
• rezultati testiranja.
P. N.
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cem toliko dela ob žledolomu. Je pa res, da smo
ga lahko nadgradili z lanskoletnimi izkušnjami.«
Dodaja še, da so ob obiskih drugih tekmovanj v
spajanju sesalnega voda po Sloveniji nekaj idej
spretno unovčili na račun bolj zabavnega druženja:
»Tekmovalne ekipe smo na mesta pospremili z
njihovo najljubšo skladbo, postavili pa tudi tribune
za gledalce, ki se jih je vse popoldne kar trlo.«
Spodbujali so kar 20 ekip, od tega šest ženskih.
Prav vsi so morali, če so želeli doseči dober čas,
biti predvsem usklajeni, pa tudi kar se da hitri.
Boštjan Peternelj, poveljnik domačih gasilcev,
je pojasnil: »Predvsem to dvoje je štelo za dober
rezultat. Sistem tekmovanja je nekoliko drugačen
kot na državnem nivoju, kjer šteje samo čas, tu pa
smo imeli tako četrtfinale, polfinale in finale, kjer
so se ekipe merile med seboj.«

Med moškimi ekipami so tretje mesto
zasedli člani PGD Dob, drugo gasilci z Vrsnika,
prvo pa člani ekipe iz Zaloga pri Cerkljah, ki
so bili najbolj natančni in najhitrejši že lani.
Med ženskami so slavile članice iz Ledin pred
Žirovkami in tretjeuvrščeno domačo ekipo
članic B. Desetarka Mateja Peternelj je bila v
imenu vseh zelo vesela: »Imele smo res malo
sreče, da smo premagale ekipo Komende v boju
za četrto mesto. Dobro se nam je obrestovalo,
ko smo se dekleta vsak teden enkrat dobila in
vadila, v zadnjem tednu pred tekmovanjem smo
se srečevala še nekoliko pogosteje.«
Prve tri ekipe tako v moški kot ženski
konkurenci so prejele pokale, najboljša moška
in ženska pa še prehodni pokal. Tudi v prihodnje bodo turnir organizirali, le datum bodo
poskušali še uskladiti, saj je bila tokrat udeležba
nekoliko manjša, ker na isti dan (prvo soboto aprila) poteka tudi srečanje gasilcev na državnem
nivoju, pravi predsednik Mitja Pavšič.
Damjana Peternelj

Rekreativko 2014

Gibajmo skupaj
Sneg se je stalil, toplo sonce nas vabi ven
v naravo. Poljanska dolina in okolica ponujata nešteto možnosti za kratke sprehode ali
zahtevnejše vzpone. Zakaj ne bi tega izkoristili?
In če že gremo, zakaj bi šli vsak zase, če lahko
gremo skupaj in je še bolj zanimivo?
Pridružimo se torej rekreativni akciji Rekreativko 2014, ki jo letos prvič organizira
Športno društvo Poljane. Namenjena je
ljubiteljem narave in dobre družbe, mladim
in starim, ženskam in moškim, družinam z
majhnimi otroki in upokojencem, bolj ali manj
aktivnim športnikom – skratka, vsem, ki bi se
radi razgibali v dobri družbi in hkrati spoznali
kakšen nov kotiček naših lepih krajev.

Sodelujoči bodo dobili
evidenčne kartončke, na
katere bodo zbirali žige
posameznih dejavnosti, ki
so v programu za letošnje
leto. Za osvojitev naslova
Rekreativko 2014 in medaljo bo treba zbrati vsaj
pet žigov od osmih (pet osnovnih in treh dodatnih)
dejavnosti. Novembra bo zaključek akcije s podelitvijo medalj in praktičnih nagrad. Za vse udeležence
je sodelovanje na osnovnih aktivnostih brezplačno,
treba je le zbrati nekaj poguma in začeti.
Informacije in prijave: Dominik Primožič,
Iris Todorovič.
ŠD Poljane

Iz OŠ Poljane

Pomlad tudi v šolo prinese
številne in pestre dejavnosti
Tokrat bomo utrip OŠ Poljane izmerili kar po triletjih – najprej pri učencih
prvega, potem drugega in nazadnje tretjega triletja.

1. triletje

Otroci vsako leto težko čakajo pomladi. Zimo
preganjajo s pomočjo pusta, na gregorjevo pa težko
čakajo ptičke. Na gregorjevo dopoldne so najmlajše
zvabili iz učilnic na prosto. Otroci so iskali … in
našli − bonbončke! Še s polnimi usti so nekateri
povedali, da jih ptički obiščejo tudi doma.
Učenci 2. in 3. razreda so se odpeljali na
zimski športni dan v Tamar. Iz Planice so se
peš odpravili po zasneženi dolini Tamar do
planinske postojanke Dom. Ob povratku v
Planico so občudovali skakalnice, nato pa v
avtobusu mokra pohodniška oblačila in obutev
hitro zamenjali za suha.
Učenci vseh treh razredov prvega triletja so
spoznavali kulturno dediščino domačega kraja.
Obiskali so jih člani društva Rovtarji iz Škofje
Loke. Učenci so najprej spoznali staro smučarsko
opremo, postopek izdelave smuči in materiale,
ki so jih uporabljali pri tem. Vse je bilo zelo
preprosto in izdelano doma. Ker ni bilo vlečnic,
je bilo smučanje še toliko bolj naporno, saj so se
morali na hrib vsakič povzpeti peš. Še posebej
navdušeni so bili otroci nad kolesom, s katerim
se je v fraku in s cilindrom na glavi vozil predsednik društva Brane Tavčar. Tudi drugo kolo
je bilo zelo zanimivo, saj je bilo delno izdelano
iz lesa. Namenjeno je bilo za kolesarske dirke,
zato se je bilo z njim mogoče peljati zelo hitro.
Člana ansambla Suha špaga sta zaigrala tudi
več ljudskih pesmi. Pri petju so pomagali tudi
učenci, prav tako so se nekateri preizkusili v
igranju na preprosta ljudska glasbila. V veselem
razpoloženju so na koncu še zaplesali.
Posebno izobraževanje so imeli učenci 3. razreda. Program CAP za preventivo zlorabe otrok
je primarno preventivni program, katerega cilj je
z otroki na pozitiven in njihovi starosti primeren
način spregovoriti o problemih nasilja in zlorab
ter jih predstaviti, da bi se znali nanje ustrezno
odzvati. Poudarek programa je v krepitvi otrokove socialne mreže, samozavestnega vedenja in
razvijanju komunikacijskih veščin, da bi se znal
odzvati v potencialni situaciji zlorabe in o tem
povedati zaupnim odraslim osebam. Program
na naši šoli izvajajo strokovne delavke Polona
Zupan, Damjana Bonča in Barbara Tavčar. Dve

šolski uri je pogovor tekel o različnih oblikah
nasilja in zlorab otrok v okviru programa CAP.
Učence so na njim prilagojen način učile,
kako biti varni, močni in svobodni. V igri vlog
so predstavile različne prizore z neznanim
odraslim, prizor z nasilnim vrstnikom, prizor s
poznanim odraslim ter prizor zaupanja odrasle
osebe. Vsak prizor so odigrale dvakrat. Prvič
tako, da je bil otrok v prizoru žrtev zlorabe, saj
se ni postavil zase ter zmogel reči NE. Po prvih
prizorih so učenci tako odkrivali čustva strahu,
jeze, žalosti ter ugotavljali, na kakšen način bi
se žrtev uspela rešiti zlorab in ukrepati proti
storilcu. Pri tem so jih izvajalke dopolnjevale
s pomembnimi in koristnimi napotki za samoobrambo ter ustreznimi odzivi na zlorabe. Enake
prizore so nato odigrale z upoštevanjem na novo
pridobljenega znanja ter na tak način pokazale
pozitivno rešene primere zlorab in nasilja.

2. triletje

Učenci 4. in 5. razreda so se od zime
poslovili z drsanjem. Skupaj z devetošolci so
imeli športni dan v ledeni dvorani v Kranju.
Vsak otrok želi podariti svoji mamici ob mate
rinskem dnevu nekaj posebnega. Dražgoški kruhki
to prav gotovo so. Četrtošolci so se pod strokovnim
vodstvom Alenke Lotrič naučili, kako se izdelujejo.
Delo je potekalo v dveh skupinah. Ena je izdelovala
unikatne dražgoške kruhke po originalnem receptu,
druga pa je medtem pripravljala in krasila škatlico,
v kateri bo srček priromal domov.
Učenci 4. razredov iz Poljan in Javorij so
obiskali Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Tam
jih je sprejel vodič, ki jih je popeljal skozi stalno
razstavo Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja
do 1991. Spoznali so razvoj šolstva, ljudi, ki so
pomembno vplivali na to, da se danes lahko šolajo
vsi otroci, ter si ogledali učne pripomočke in šolske
potrebščine, ki so jih učenci uporabljali včasih.
Učenci petih razredov so obiskali Narodni
muzej v Ljubljani. Spremenili so se v pirate, ki so
raziskovali muzej in skozi zanimive naloge spoznavali največje zaklade slovenske zgodovine.
Mladi planinci 2. skupine (učenci od 3. do
5. razreda) so se odpeljali do majhne primorske
vasice Podgorje. Po strmi poti so se v hitrem

tempu vzpenjali po skalnatem terenu. Na vrhu so
s pomočjo razgledne plošče prepoznali okoliške
kraje in hribe. Po treh urah in pol hoje so bili kar
utrujeni, ko so prispeli nazaj v dolino, a še vseeno
so pohod zaključili z igro na otroških igralih.

3. triletje

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
je razpisalo likovni in literarni natečaj Naravne in
druge nesreče − VODA − Kaj storiti, da nesreče
ne bo? Na regijski izbor je prispelo 248 likovnih
izdelkov. V ožji izbor so se med našimi učenkami
in učenci uvrstili Luka Kalamar iz 3. razreda ter
Maruša Stanonik in Karin Eržen iz 8. razreda.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje, izpostava Kranj je na naši šoli pripravila podelitev nagrad 19. regijskega natečaja.
Udeležili so se je nagrajenci treh starostnih
skupin iz vse Gorenjske. Učenci in učitelji so
pripravili bogat kulturni program. Za zabavo je
poskrbela tudi maskota. Naša šola si je za naj
bolj aktivno sodelovanje na natečaju zaslužila
predstavo, ki si jo bodo ogledali vsi učenci.
Začelo se je obdobje tekmovanj. Na šolskem
tekmovanju iz fizike za Stefanovo priznanje so
bronasta priznanja dosegli Klemen Bogataj, Urban
Dolenc, Manca Kos, Oskar Prosen, Matej Oblak
in Aleks Počič Hren iz 8. razreda ter Eva Krek in
Grega Ržen iz 9. razreda. Na področno tekmovanje so se uvrstili Klemen Bogataj, Urban Dolenc
in Manca Kos (8. razred) ter Eva Krek (9. razred).
Na področnem tekmovanju je bil Klemen Bogataj
med učenci 8. razredov najboljši in tako osvojil
srebrno Stefanovo priznanje ter se uvrstil na
državno tekmovanje. Srebrni Stefanovi priznanji
sta dosegla tudi Urban Dolenc in Eva Krek.
Naša šola je bila ponovno prireditelj
področnega tekmovanja iz znanja matematike
za Vegovo priznanje. Udeležilo se ga je 129
tekmovalcev iz sedmih šol. Iz naše šole so se na
področno tekmovanje uvrstili: Miha Dolenec,
Aljaž Rakovec in Lea Potočnik iz 7. razreda,
Klemen Bogataj, Manca Kos in Žan Pelipenko
iz 8. razreda ter Ana Demšar, Tina Dolenec, Eva
Krek in Klara Rakovec iz 9. razreda.
Letos so naši učenci v okviru gibanja Znanost
mladini izdelali dve raziskovalni nalogi, in sicer
eno s področja sociologije ter eno s področja psihologije. Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev srednjih in osnovnih šol v Biotehniškem
centru Naklo so tri naše osmošolke osvojile prvo
mesto in se tako uvrstile naprej na državno raven. Vesna Mudri, Tina Ržek in Urška Dolenec
so pod mentorstvom učiteljice Sonje Homec v
raziskovalni nalogi z naslovom Ali so leta res
ovira ugotavljale, kakšni so odnosi med otroki,
njihovimi starši in starimi starši.
Bernarda Pintar
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OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Zlata priznanja gorenjevaškim učencem
Učenci so čez zimo resno poprijeli za delo in prvi pomladni rezultati so že tu.

Miha Jereb (desno) in Matic Reberšek
Na tekmovanju iz znanja kemije so se potegovali za Proteusova priznanja. Udeležilo se ga
je štiriintrideset učencev in osvojili so petnajst
bronastih, šest srebrnih ter eno zlato priznanje.
Bronasta priznanja so dobili: Lučka Debelak, Lovro Ušeničnik, Urška Rupar, Tinkara
Čadež, Miša Oblak, Tinkara Gartnar, Tinkara
Tominc, Saša Rauter in Drejc Obid. Srebrna
priznanja imajo: Valter Bradeško, Ana Dolinar,
Urška Eržen, Ana Koprivnikar in Miha Jereb.
Matic Reberšek pa je na državnem tekmovanju
dosegel drugo mesto in prejel zlato Preglovo

priznanje. Vsem čestitke, prav tako mentorici
Ireni Selak.
Na šolskem tekmovanju iz astronomije je
bilo sedemindvajset učencev, dva učenca sta se
udeležila državnega tekmovanja, kjer je Matic
Reberšek prejel srebrno priznanje, Miha Jereb
pa zlato Dominkovo priznanje. Čestitke veljajo
učencema in mentorici Ireni Krmelj Krivec.
Učenci osmega razreda so uživali na
Pokljuki, kamor jih je brezplačno povabil Organizacijski odbor Pokljuka z Zavarovalnico
Triglav. Navijali so za Klemna Bauerja z lično
ter domiselno izdelanimi transparenti in zanje
prejeli nagrado.
Sestanek sveta staršev in sveta šole navadno poteka v popoldanskih urah, tokrat pa
se je končal kar precej pozno. Obravnavali smo
tekoče probleme, si ogledali OPPN občine,
kamor je vključena tudi nova telovadnica, ...
in sprejeli sklep, da pomagamo družinama,
katerima je žled povzročil škodo. Po zaključku
akcije se bo denar sorazmerno razdelil, kajti
pri eni družini je bilo škode veliko več kot pri
drugi.

Znajo parlamentirati

V petdnevni zimski šoli na Črnem vrhu
smo uživali v lepem vremenu in se naučili
smučati ter plavati. Imeli smo osemindvajset
nesmučarjev, a so zadnji dan vsi šli na tekmo.
Plavati še vedno ne zna nekaj učencev, zato
dodatno znanje pridobivajo v olimpijskem
bazenu v Kranju. Učenci sedmega razreda so

Turizmu pomaga lastna glava

bili na naravoslovnem tednu v Tolminu, kjer so
planinarili, raziskovali vodne in gozdne živali,
spoznavali Tolmin s Sočo in okolico, si ogledali
muzej, spoznali delovanje čistilne naprave, se
zabavali, streljali z lokom, plezali …
Odlično je bil izpeljan naravoslovni dan za
deveti razred z matematično vsebino.
Učenci šestega razreda so bili v Cankarjevem
domu, kjer so se sprehodili skozi orkester, nato
so si ogledali stari del Ljubljane.
Matematičnega tekmovanja Kenguru se
vsako leto udeleži veliko učencev. Še več jih
nastopa na prireditvi za starše, babice, dedke z
naslovom Pomladni pozdrav.
Otroci drugega razreda so bili na tridnevnem
bivanju na Medvedjem Brdu.
Konec marca je bil šolski parlament. Učenci
znajo odlično parlamentirati, lepo so pripravili
plakate in jih predstavili. Beseda je tekla o
prijateljstvu, spoštovanju, medsebojni pomoči,
dobrodelnosti, ljubezni … Upam, da bodo del
predlaganega tudi izvajali.
Čez konec tedna so potekale priprave Mladinskega pevskega zbora. Učenci z mentorico
Nežo Erznožnik so utrjevali znanje in se temeljito pripravljali na bližajoče tekmovanje
pevskih zborov. Koristili so šolsko kuhinjo in
ob pomoči učiteljev spremljevalcev tudi kaj
dobrega skuhali, sicer pa je bil tabor namenjen
»malo« druženju in »veliko« prepevanju.
Raziskovalne naloge so učenci letos predstavljali v Naklem. Na naši šoli so bile izdelane
štiri naloge Mladih raziskovalcev za razvoj
Poljanske doline.

Pižama žur Javorce pelje v Maribor
Tudi letošnje šolsko leto smo z učenci PŠ Javorje sodelovali pri projektu
Turistične zveze Slovenije Turizmu pomaga lastna glava. Tema ustvarjanja je
bila Na zabavo v naravo.
V sklopu teme smo izbrali naslov in ponudili turistični proizvod Pižama žur. Izdelali
smo turistično nalogo, v kateri smo natančno
predstavili izbrano zamisel. Pri izdelavi naloge
so sodelovali Kristina Debeljak, Žiga Jeraša, Sara
Kisovec, Nadja Potočnik, Lavra Dolenc, Ana Kos,
Gaja Šikovec, Hana Mikuletič, Blaž Oblak, Zala
Peternel, Alex Urh in Peter Vodnik. Osem se jih je
predstavilo tudi na turistični tržnici v Kranju. Nastajanje projekta smo usmerjale mentorice Marta
Gornik, Maja Kokalj in Darinka Bertoncelj.
Pižama žur je na naši šoli že ustaljeno
srečanje ob koncu šolskega leta. Za nas je to
poseben zaključek šolskega leta, ki ga vsako
leto komaj čakamo. Tako smo dobili zamisel,
da na naše srečanje povabimo tudi vrstnike
iz drugih šol. Namenjeno je učencem 1. do
5. razreda. Na srečanju se večina dejavnosti
odvija v naravi. Skupaj z Javorčkom, novo
maskoto naše šole, se podamo na zanimivo
pustolovščino po okoliški naravi. Ponudili
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smo lokostrelstvo, orientacijski tek, srečanje
z lovcem, grajenje bivališč za gozdne škrate,
nočni pohod z lučkami, srečanje z velikanom
Gorjanom, zabavo ob ognju in seveda zaključek
s pižama žurom na podružnični šoli. Naslednji
dan se prične s plesno urico, vodnimi igrami ter
zaključi s tradicionalno nogometno tekmo in
podelitvijo medalj najboljšim tekmovalcem.
Predstavljen program bomo že ob koncu
letošnjega šolskega leta izvedli v sklopu našega
pižama žura, povabili pa bomo tudi nekaj
učencev iz matične OŠ Poljane.
Z nalogo in proizvodom smo se predstavili
na državnem tekmovanju v Mercatorjevem
centru Primskovo v Kranju. Za izdelano nalogo
in privlačno predstavitev smo prejeli zlato
priznanje. Izmed vseh sodelujočih šol gorenjske
regije smo prejeli največ točk in se tako uvrstili
na predstavitev najboljših turističnih tržnic iz
vse Slovenije, ki bo tudi letos v Mariboru.
Maja Kokalj

Jana Rojc

Šolska skupnost OŠ Poljane

Najmlajši so uživali v gibalnih kotičkih
Šolska skupnost je na naši šoli zelo aktivna. Vključuje se v vse vrste dejavnosti in
vsako leto izpelje nekaj že ustaljenih akcij. V Šolski skupnosti OŠ Poljane je letos
18 učencev – iz vsakega oddelka od 4. do 9. razreda po dva učenca. Mentorica
je že dolga leta Barbara Tavčar, izvajalka DSP na naši šoli. Z zagnanostjo ji
vsako leto uspe motivirati mlade, da z veseljem prispevajo h kakovostnejšemu
življenju in razmišljanju v šoli, promovirajo branje, gibanje, dobrodelnost,
strpnost, lepo vedenje, sožitje med generacijami itn.

V tednu otroka učenci spodbujajo branje
najmlajših v vrtcu in v 1. razredu – berejo
jim pravljice, se z njimi pogovarjajo in rišejo.
V letošnjem šolskem letu so svoje poslanstvo še nadgradili, tako da so učenci skupaj s
ptičkom Vedežem vodili otroke po poti ugank
in namigov do bralnega zaklada. Prepustili so
se zgodbicam in ob branju spoznavali razne
»nauke«, ki so jih učenci zapisali, otroci pa
potem odnesli v svoje skupine in jih shranili
na vidnem mestu.
Učenci šolske skupnosti se povezujejo tudi
s starejšimi občani in sodelujejo v projektu

Simbioza, v katerem svoje znanje računalništva
predajajo generacijam svojih starih staršev.
Bonton in olika človeka sta slika – to lepo
geslo je zelo pomenljivo in z malo besedami
opiše vse potrebno za dober, prijazen in topel
medčloveški odnos, na katerega so učenci šolske
skupnosti želeli opozoriti v novembru. Ves mesec
so pridno izbirali verze, reke, misli ali na papir
zlili svoje doživljanje bontona in olike. Vse te
misli smo zavili v »zavitek presenečenja« in jih
razdelili učencem in zaposlenim na naši šoli ter
jih tako spomnili na vse lepe besede in geste, ki
so povezane z bontonom in oliko.

Posebno poslanstvo učencem predstavlja
dobrodelnost. Odzivajo se na natečaje in akcije,
posvečene dobrodelnosti, sodelujejo na dobrodelnih sejmih, pripravijo in vodijo zbiranje oblačil …
Po zvočniku nas opozarjajo na posebne mednarodne dneve, na katere se sicer ne bi spomnili. Dajo
nam iztočnice za razmislek in pogovor.
Nedavno so se pridružili vseslovenski akciji
Nivea – skrbimo za družino. Geslo akcije je
bilo Podarite nam modro srce, naši šolarji pa
so narisali 169 modrih srčkov.
Zadnja dejavnost, ki so jo učenci šolske
skupnosti pripravili za malčke iz vrtca in za
učence prvih razredov, je tudi že tradicionalna –
Gibajmo se skupaj. Letošnje geslo je bilo Skoči
sem, skoči tja, zdaj se skupaj gibava! Učenci
so v telovadnici pripravili gibalne kotičke za
malčke iz vrtca. Skupaj so preskakovali ovire, se
plazili, brcali, plezali, podajali in gugali. Uživali
so tako učenci, ki so gibalne izzive za otroke
pripravili, kakor tudi otroci, ki so bili kos prav
vsem gibalnim aktivnostim. Tako so se najprej
srečali z najmlajšimi iz vrtca in z enim od prvih
razredov. V drugi skupini pa so bili na vrsti še
starejši malčki, ki so se z učenci pomerili v igranju nogometa, v ciljanju tarče in v hokeju.
Karin Eržen iz 8. b, ki je sodelovala na
gibalnih uricah, je opazila, da so bili otroci zelo
veseli, že ko so prišli v telovadnico, in da so se
takoj začeli zabavati. Ko se je z njimi pogovarjala, so ji povedali, da so delavnice zabavne
in da si takšnega gibanja še želijo. Všeč so jim
bili različni načini gibanja, ki jih prej še niso
poskusili. Ko jim je Karin pomagala na toboganu, se je prepričala, kako hitro otroci izgubijo
strah in premagajo ovire ter dosežejo cilj.
Bernarda Pintar

Čebele

Pomahajmo v svet
V Vrtcu Agata Poljane sodelujemo v kar nekaj
projektih, kot so Zdravje v vrtcu, Varno s soncem
in Mali sonček. Z njimi otroke ozaveščamo o
pomembnosti zdravega življenja. Projekt Ekovrtec pa je postal že kar naš način življenja.
Prvič v tem šolskem letu pa so se otroci iz
skupine Čebele vključili v mednarodni projekt Say
hello to the world. Po slovensko smo ga poimenovali Pomahajmo v svet. Sodelujemo z vrtcem
Zlatokosa iz mesta Borovo na Hrvaškem. Z njimi
prek posebne aplikacije spoznavamo, opazujemo
in primerjamo razlike in podobnosti med otroki s
pomočjo fotografij, ki jih objavljamo. Družimo se
prek skypa in spoznavamo njihov jezik ter kulturo.
Ugotavljamo, da so otroci približno enako stari, da
bodo šli naslednje leto v šolo, da imajo nekateri
podobna imena in da radi pojejo in ustvarjajo. Tudi
nekatere besede, ki jih govorijo, razumemo.
Otroke skozi projekt poskušamo ozavestiti,
da so otroci povsod po svetu enaki in enakovredni − ne glede na spol, socialno in kulturno
poreklo ter svetovni nazor.
Jožica Maček, vzgojiteljica
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Vrtec Dobrava

Olimpijske igre v vrtcu
Sicer bi si želeli sesti v letalo in poleteli v Soči, vendar to ni izvedljivo. Pa smo se
domislili, da si bomo »Soči« napravili kar sami. Tako smo se lotili obsežnega projekta, ki smo ga začeli takoj v novem koledarskem letu in se je nedavno končal.
Vsak dan smo odštevali in črtali številke na
številskem traku, kolikokrat moramo še iti
spat, da se prižge olimpijski ogenj in se začne
spektakel. Mislim, da so otroci to odštevali na
zelo podoben način kot takrat, ko so moški
še hodili v vojsko in so odštevali do odhoda
domov (sklepam po pripovedovanjih). Izdelali
smo zemljevid sveta in označili Slovenijo ter
Soči. Vzporedno smo spoznali celine, oceane
in možnosti transporta od točke A do točke B.
Torej: v Soči iz Ljubljane je najhitreje z letalom
(ali pa kar s prstom po zemljevidu).

Foto: Vito Debelak

Igralnico smo preuredili
v igrišče za hokej

Vse se je dogajalo v najstarejši skupini, pri
Mehurčkih, ki že nestrpno čakajo na september,
da bodo sedli v šolske klopi – ti otroci so stari
od 5 do 6 let. Z otroki in s pomočnico Majo
Mezeg smo se najprej odpravili na »pohod« do
centralne šole in do krajevne knjižnice. Našli
smo kar nekaj leksikonov, knjig, slikanic, revij,
enciklopedij … in smo malo »poštudirali«, kaj
sploh so olimpijske igre. Ker se dogajajo na
štiri leta, smo preštevali, koliko smo bili stari
na prejšnjih OI, koliko bomo na naslednjih.

Preden smo dočakali start, smo uredili našo
igralnico v športne kotičke. Pol igralnice smo
namenili hokeju v copatih (na ledu žal ni šlo, ker
imamo v igralnici več kot 22 stopinj Celzija). S
slikopleskarskim trakom smo polepili tla za črte,
iz šole prinesli hokejske palice in gole. Dobili
smo tudi čisto pravo opremo za hokej na ledu. Ja,
skoraj tako je velika in težka kot ti otroci. Pa smo
določili igralce in trenerja ter sodnika. In smo
igrali. Naredlili pa smo tudi namizni hokej. Vzeli
smo kartonasto škatlo od krofov, narisali črte,
nalepili igralce ter s sladolednimi plastičnimi
žličkami igrali hokej. Zraven smo imeli na steni
plakat o slovenskih hokejistih, da smo lepili
razne članke in fotografije iz časopisov.
Na drugi strani igralnice smo imeli kotiček
za smučarske skoke. Na omare smo lepili

OŠ Poljane

Vsako pomlad mislijo na starejše
Brž po prihodu pomladi so učenci
prvega triletja OŠ Poljane že peto leto
zapored izvedli tehniški dan, ki je bil
prežet z mislijo na starejše.
Učenci so iz papirja izrezali
priljubljene pomladne motive –
prvošolci tulipane, drugošolci metulje, tretješolci ptičke. Skupaj s
kratkim lepim sporočilom so svoje
izdelke pritrdili na svinčnike. Tako so
nastala darilca za krajane KS Poljane,
stare nad 75 let. Darila je izdelalo več
kot 90 naših najmlajših.
V prvi polovici aprila je okrog
osemdeset učencev raznašalcev
obiskalo več kot sto šestdeset starejših krajanov
na domu. Najmlajšim so pri tem pomagali tudi
učenci iz drugega in tretjega triletja. Potrudili
so se in premagali krajše in daljše razdalje do
sosedov, sorodnikov in znancev. Pri obisku
najbolj oddaljenih so za prevoz ali spremstvo
potrebovali tudi pomoč staršev. Učenci so
darilca izročili osebno, ob tem pa starejšim
namenili nekaj spodbudnih besed z namenom,
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da jim tudi na tak način v njihove domove prinesejo toplo pomladno sonce. Ta dejavnost je
zagotovo znova prepletla in povezala niti mlajše
in starejše generacije.
Učenci in delavci šole smo veseli, da se nam
je ponovno tudi tako uspelo povezati s krajem.
Vsakega posameznika smo želeli razveseliti in
upamo, da je bil naš namen dosežen.
Irma Čadež, vodja tehniškega dneva

slike, članke ter imeli skakalnico iz kartona. Na
zaletišču je merila slab meter visoko. Skakalci
so bili »stričkoti« iz lego kock. Odlična igrača
tudi za doma! Postavili smo tudi tarčo za biatlon.
Seveda smo metke zamenjali za pink-ponk žogice.
Spoznali smo tudi športe, v katerih Slovenci niso
tekmovali. Tem športom smo namenili en velik
plakat in lepili slike, ki so jih otroci s starši pridno
nosili v vrtec. Veliko pozornosti smo seveda namenili alpskemu smučanju in deskanju na snegu. Ker
je zapadlo nekaj malega snega, smo imeli slalome
in paralelne veleslalome zunaj. Da je bila tekma
še bolj zanimiva, so bili količki kar otroci. To je
bilo veselo in polno smeha.

Ob zlati medalji
smo dvignili zastavo in peli himno

Ko so se igre le začele, smo tudi mi prižgali
ogenj. V igralnici. Vendar smo ga vsak dan
prižgali in iz varnostnih razlogov tudi ugasnili.
Pripravljen smo imeli kino kotiček in kotiček
za žur. V kino kotičku smo v živo spremljali
tekme slovenskih športnikov in navijali. Tudi
tiste nismo zamudili, ki je bila ob 6.30 uri. Ko
so naši asi pobirali medalje kot za stavo, smo mi
garali. Za vsako dobljeno kolajno smo športnika
izdelali v njegovi pravi velikosti (in ga nalepili
na strop, saj drugje ni bilo prostora), imeli žur
ob glasbi (otroški in kakšni športni), izdelali
kolajno iz gline ter veliko kolajno za na strop in
nazdravili z otroškim šampanjcem. Seveda, ob
zlati kolajni smo poleg naštetega spekli še torto,
dvignili slovensko zastavo ter poslušali in peli
himno. S ponosom. Z veseljem. In z užitkom!

Obiskala nas je nekdanja olimpijka
Brigita Langerholc

Ker pa dober glas seže v deveto vas, nas je
obiskala tudi ekipa RTV Slovenija. Zopet smo
se srečali z novinarko in kamermanom (tega smo
zdaj že skoraj navajeni, saj smo imeli podobno
snemanje že v septembru v času evropskega
košarkarskega prvenstva). Našo reportažo so
predvajali ravno med moškimi skoki na veliki skakalnici. Istega dne nas je obiskala tudi
nekdanja olimpijka Bigita Langerholc skupaj z
Olimpijsko zvezo Slovenije. Ta dan bo za vse nas
ostal nepozaben. Imeli smo čast, da smo spoznali
vrhunsko tekačico. Povedala nam je, kako se ona
spominja časov, ko je še tekmovala. Otroci so jo
poslušali in marsikdo je bil navdušen nad njeno
disciplino. Prinesla nam je prave olimpijske
bakle iz Vancoura ter Sydneya.
O tem skoraj trimesečnem projektu bi lahko
napisali skorajda knjigo, ne samo članek. Veliko
več je bilo še narisanega, doživetega in seveda
nepozabnega! Otroci so skozi igro spoznali
različne športe, se še več gibali, spoznali fairplay,
zdrav način življenja, opremo za šport … Po
koncu tega postali še bolj motivirani za gibanje,
za šport, kar pa pomeni samo najboljše za otroke.
Vsi smo v tem zelo uživali. Mogoče bo pa kakšen
izmed njih nekoč nastopal na olimpijskih igrah.
Bomo videli. Ti otroci so na dobri poti.
Eva Škrlec, vzgojiteljica

Vrtec Dobrava

Pri Kapljicah diši po zeliščih
Otroci iz skupine Kapljice so zelo radi v naravi in spoznavajo stvari, živali in
rastline, ki jih obkrožajo. Predvsem pa imajo radi vse, kar je zdravo in tudi lepo
diši. V projekt Leader »Babica pripoveduje o zeliščih« smo vključeni že četrto
leto, zato smo kar nekaj časa in dela namenili prav tej temi.

Imamo svoj zeliščni vrt, na katerem gojimo
več kot 17 različnih zelišč. Seveda zelišča
čez celo leto s pridom uporabljamo. Kuhamo
zeliščne čaje, pečemo zeliščne kruhke, naredimo si različne namaze … Izdelali smo
tudi plakat, kamor otroci večkrat pogledajo in
si tako zelišča laže zapomnijo. Pregledali in
prebrali smo tudi veliko knjig o zeliščih ter za
lep počitek prebirali zgodbice iz knjige Zelišča
male čarovnice. Ob spoznavanju zelišč si je
vsak otrok naredil tudi svojo zeliščno sliko, na
katero je nalepil različna posušena zelišča.
Kar nekaj zelišč smo posejali v lončke, tako
da imamo možnost opazovati njihovo rast tudi
v igralnici. Ko bodo dovolj zrasla, jih bomo
presadili na naš vrt in tako povečali zbirko.
Otroci so za svoje mamice ob materinskem
dnevu naredili tudi glinene lončke, v katere
smo posejali timijan. Zeliščno darilo bodo tako
lahko uporabile pri lajšanju bolečin v grlu, pri
kašlju, prehladu, senenem nahodu, zamašenem
nosu itn. Še posebej koristen pa je timijan pri
lajšanju simptomov astme ali bronhitisa.
Špela Knafelj Borovič
in Ana Potočnik, vzgojiteljici

Domača lekarna

Zaradi vijolic bo domači čaj lepši
Ponovno začenjamo za vrtnarjenjem, nabiranjem zelišč, polnjenjem shrambe in
zamrzovalne skrinje, kuhanjem marmelad, sokov … Vedno bolj se zavedajmo,
kako je pomembna doma pridelana hrana, čaji, domača zdravila.
Za vsako bolezen raste roža, nekaterim
pomaga prej, drugim kasneje, nekomu pomaga,
drugemu ne. Poskusiti je treba in ne že takoj,
ko nekdo predlaga zdravljenje z domačim slamnikom, odkloniti. Ko bi vedeli, kolikšno moč
ima doma pripravljen slamnik v primerjavi s
tistim, ki ga v pripravkih kupimo v lekarni.
Ko obiščemo prijatelje, pokukajmo še na njihov vrt in jih naprosimo za domača zelišča. Ne
učim prosjačenja, toda doma vzgojeno je boljše
kot kupljeno, zato bodimo dobri in kakšno
sadiko vrnimo. V Sloveniji obstajajo banke
semen, kjer si lahko izmenjamo avtohtona
semena. Sledite na spletih straneh, pridružite
se kakšnemu od društev biodinamikov, berite
novice društva Ognjič – Skupaj za zdravje
človeka in narave, kjer lahko izveste, kjer so
seminarji in predavanja.
Ostanimo pri zeliščih. V dolini smo že
zamudili zdravilni lapuh, mogoče ga dobimo v
višje ležečih predelih. Tudi trobentice so nam že
pobegnile, če jih niste uspeli nabrati, pohitimo
z vijolicami. Za nabiranje regratovih cvetov je
pravi čas takrat, ko ima regrat na sredini trd
stožec, sicer se pri sušenju naredijo lučke.

Lapuh za otečena stopala

Posvetimo se danes lapuhu, čeprav ni
priporočljiv za nosečnice in manjše otroke,
predvsem ga moramo uporabljati v zmernih
količinah in z drugimi zdravilnimi rastlinami.
Cveti marca do aprila, odvisno od nadmorske

višine, na kateri ga nabiramo. Veliko ga je na
področju od Žirov proti Logatcu. Raste na
vlažnih tleh, golih pobočjih, peščenih plazovih,
na ilovnatih in glinenih tleh. Cveti veliko prej
kot poženejo listi. Zdravilni so listi in cvetovi.
Lapuhove živo rumene cvetke nabiramo za
domači zdravilni jagrov napitek, za zimski čaj, s
katerim zdravimo vnetja dihalnih poti in dolgotrajni kašelj, bronhitis, bolezni grla. Dvakrat na
dan spijemo skodelico čaja, oslajenega z medom.
Maja bodo zrasli še listi, zgoraj zeleni, spodaj srebrni, klobučaste oblike, ki so prava zakladnica C
vitamina. Liste lahko uporabljamo na več načinov.
Zmečkani zdravijo poškodbe tkiva, modrordeče
otekline, šen. Kopeli in poparki zdravijo otečena
stopala. Lapuhove liste poparimo, pustimo 20
minut, nato v poparku namakamo stopala. Cvetove
in liste lahko pripravimo za inhalacijo ter vdihavamo, kadar imamo boleče grlo ali pri kašlju. To
lahko pripravimo tudi otrokom in za nosečnice.

Polna skleda vitaminov

Liste lapuha lahko zrežemo tudi v solato.
V tem času v solato narežemo tudi regačico,
kurja črevca, regrat, ki že cveti, a mehkega še
lahko naberemo v kakšni senci. V gozdu bo
kmalu krompirjevka, ki je podobna regratu,
diši pa po krompirju. Ko delamo solato, vse na
drobno zrežemo in nekoliko več naj bo solate z
vrta. Pojedli boste veliko vitaminov, pa še solate
boste manj porabili, ker jo je v začetku premalo
za velike posode in naše oči.

Nabirajte tudi srčno moč in vijolico. Dajte ju v
zeliščni napitek, sicer pa sta tudi za čaj. Srčna moč
cveti marca–aprila, ima drobne rumene cvetke.
Čaj pomaga pri driski, napenjanju, grgramo ga pri
vnetju ustne votline, obkladke naredimo za ozebline. Bolj pomaga korenika, ki jo lahko kupimo
v lekarni ali nabiramo septembra. Čajno žličko
korenike kuhamo 15 minut v četrt litra vode, potem
jo grgramo, pripravimo za obkladke ali spijemo.
Grgranje vijolic pomaga pri vnetju grla in
dihalnih poti, proti kašlju, predvsem pa dajejo
lep videz doma nabranemu čaju. Tudi marjetice
bodo kmalu cvetele po že pokošenih zelenicah.
Nabirajte in sušite jih pravi dan, da jim ostanejo
zdravilne učinkovine in barva. Najboljši dnevi
za nabiranje so na dan za cvet. Pravi dan nabrani
čaji imajo poseben okus in vonj.
Jana Rojc
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OPV Lučine

Novi klub bo letos zastopalo deset dirkačev
Ekipa OPV z leve: Matjaž Karner, Anže Tušar, Nina Gorenc, Andrej Velkavrh, Rok Nartnik, Peter Oblak (predsednik), Tomaž Kavčič (podpredsednik), Simon Mlinar, Miran Mlinar, Martin Mlinar (foto: Leon Kavčič)
»Naši cilji so dolgoročni, v prvi sezoni pa načrtujemo osvojitev
naslova državnega prvaka v diviziji I (do 1400 ccm). Pridobiti želimo tudi
čim več novih članov in kakovostnih tekmovalcev za naslednje sezone,«
je povedal predsednik avtošportnega društva OPV šport iz Lučin Peter
Oblak na predstavitvi kluba in druženju z vozniki v Lučinah.
Podpredsednik društva Tomaž Kavčič je dodal, da si poleg tega želijo
»tako delovanje društva kot tudi ta šport postaviti stopničko više.« Organizirati se želijo tako, da bodo primerljivi z najboljšimi klubi iz tujine.
Težava avtošporta v Sloveniji je, da ne najde prave podpore v javnosti. »Za
to smo krivi v prvi vrsti mi, ki se s tem športom ukvarjamo, saj samo tarnamo, nič pa ne storimo, da bi se stvari spremenile. Tako kot v podjetništvu

Na Blegoš in nazaj že petič
ŠDMH vabi na že 5. KBK – gorski tek/hojo na Blegoš in nazaj, ki bo 17.
maja v Kopačnici. Tek šteje za Pokal primorskih gorskih tekov in je prvi v
vrsti Pušeljca gorskih tekov (KBK–Blegoš, Ratitovec, GM4O, Črna prst).
Niko Stržinar iz ŠDMH pojasnjuje: »V sodelovanju z lokalnimi ponudniki
turističnih kapacitet smo letos prvič pripravili dvodnevni KBK turistični
paket, ki poleg sodelovanja na KBK vključuje tudi nočitvi z zajtrkom in
ogled ter degustacijo na eni od priznanih slovenskih sirarn.« Na spletni
strani društva www.sdmh.si so že na voljo informacije, kot so grafični prikaz
proge, seznam prijavljenih in razpis tekmovanja. Tam je tudi predstavitev
KBK turističnega paketa v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.
Elektronske prijave na 5. KBK so možne do 15. maja, prijaviti pa se
bo mogoče tudi na dan prireditve od 7. do 8.40 ure. Na dan prireditve bo
startnina znašala 15 evrov. Dodatne informacije lahko dobite tudi pri vodji
tekmovanja Boštjanu Jezeršku na telefonski številki 031/391-354. Vabljeni
tekači in navijači.
L. R.

je tudi na tem področju treba najprej nekaj storiti in pokazati, da postaneš
zanimiv, in potem, upam, se lahko tudi kaj spremeni. Mi s tem dogodkom
to poskušamo,« je dejal Kavčič, ki je bil pobudnik ustanovitve kluba.
V sezoni 2014 bo barve OPV šport zastopalo deset tekmovalcev, med njimi
tudi dve dekleti. Andrej Velkavrh s sovoznico Nino Gorenc cilja na osvojitev
državnega prvenstva med najšibkejšimi vozili (divizija I., do 1400 ccm).
Velkavrh, ki je to lovoriko osvojil že v lanski sezoni z drugim sovoznikom in
za drug klub, sicer pričakuje ostro borbo in hudo konkurenco. Poleg njiju bosta
OPV šport zastopali še dve ekipi z visokimi cilji: Martin (lani tretji v državnem
prvenstvu) in Miran Mlinar, prav tako v diviziji I do 1400 ccm, ter Simon
Mlinar in Rok Nartnik (lani najboljši med vozniki yuga). »Rezultati bodo, če
bo vse v redu pri nas voznikih in z avtomobili,« so poudarjali dirkači.
Za OPV šport bodo nastopali še: Matjaž Karner, Anže Tušar, Matej
Sedej, Marjan Oberžan, Petra Gerbec.
Na prireditvi je bil tudi župan Milan Čadež, ki je dejal, da se vsako leto
znova tudi sam prizadeva za ohranitev gorskohitrostne dirke v Lučinah.
Letos bo na sporedu 10. avgusta. »Za ta šport zdaj niso najboljši časi, a
pomembno je, da imate jasne cilje,« je dejal in pozval klub, naj se prijavlja
na ustrezne občinske javne razpise za pridobitev sredstev.
M. B.

TISKARNA, D.D.

Vaša najboljša izbira,
kadar potrebujete kakovosten tisk.

AVTOVLEKA
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PREVOZ STVARI
Peljemo KAMORKOLI in KADARKOLI

Več na www.tedi-trans.si
T: 040 390 533
E-mail: info@tedi-trans.si
……………………………………………………………………………………………
Kavčič Albina s.p., Lučine 45, Gorenja vas
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