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• Narasle vode za sabo pustile opustošenje
• Po novem opozarjanje na nevarnost s sirenami
• Predlog proračuna 2015 'težak' 9 milijonov
• Intervju s prvim županom Občine Gorenja vas - Poljane, Jožetom Bogatajem
• Karateist Aleš Čadež iz Japonske s kolajno
• 10-letnica Klekljarskega društva Deteljica
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• 7. 10. – Na delavnici o
strategiji na smučišču Stari
vrh, kjer nas je strokovna
ekipa peljala v smeri, da
samo skupno sodelovanje
lahko prinese dolgoročni uspeh. Udeležili
so se je številni posamezni ponudniki in tudi
sam verjamem v premik.
• 10. 10. – Sestanek z direktorico Sklada
kmetijskih zemljišč na Visokem zaradi nadomestne dovozne ceste do Tavčarjevega
dvorca. Sklad soglaša z umestitvijo ceste.
• 18. 10. – Poljanska dolina se je s svojimi
ponudniki, umetniki in rokodelci predstavila
na promocijsko-prodajnem sejmu v Celovcu,
v mestni četrti Walzeneg pri Slovenskem
atletskem klubu SAK Celovec.
• 19. 10. – Na blagoslovu obnovljene
cerkve svetega Valentina na Jarčjem Brdu,
ki ima res čudovito podobo.
• 21. 10. – Konstitutivna seja občinskega
sveta, na kateri so se potrdili mandati svetnikom in županu.
• 23. 10. – Tiskovna konferenca vseh
treh v poplavah prizadetih občin, kjer smo
opozorili na veliko katastrofo, škodo na javni
infrastrukturi, gospodarskih objektih, zasebni
lastnini in na slabo vzdrževanje vodotokov.
• 28. 10. – Srečanje brez meja v Sloveniji:
Predsednik Zveze koroških občin župan Ferdinand Vouk z delegacijo AACC (Alpskojadranski center za čezmejno sodelovanje) je
obiskal občino Gorenja vas - Poljane.

Ob 23. novembru,
ko Občina Gorenja vas - Poljane
praznuje svoj praznik
v spomin na prvo omembo krajev
občine v pisnih virih
in ob 20. obletnici
ustanovitve občine,
vas vabimo na
SLAVNOSTNO AKADEMIJO
S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ
ZA LETO 2014,
ki bo
v soboto, 29. 11. 2014, ob 19. uri
v OŠ Poljane.
VABLJENI

S 1. in 2. seje novega občinskega sveta

Predlog proračuna za 2015 že na mizi
Novi občinski svet se je na prvi seji sestal na večer pred katastrofalnimi poplavami, 21.
oktobra. Na drugi seji v začetku novembra je že imeli na mizi prvi predlog proračuna za
prihodnje leto; svetniki so sprejeli dopolnjeni osnutek veljavnega odloka o občinskem
prostorskem načrtu (OPN) ter se seznanili z letošnjimi občinskimi nagrajenci.
Foto: Damjana Peternelj

Iz županovega
dnevnika

Svetniki v tem mandatu po ustanovni seji
Prvo sejo novoustanovljenega občinskega
sveta je skladno s statutom vodil najstarejši
svetnik Franci Fortuna iz stranke DeSUS. Milan
Čadež je ob začetku svojega že tretjega mandata na čelu občine tudi slovesno zaprisegel,
svetnikom čestital za izvolitev ter v svojem
nagovoru povedal: »V tem mandatu nas čaka
velika odgovornost, saj se zaključuje finančno
obdobje, v katerem smo bili deležni kar precej
sredstev. Prihaja zahtevnejše obdobje. Glede
na stanje v državi pričakujem, da bomo deležni
kakšnega evra manj in se bomo morali zelo
pametno odločati.« Občina je sicer, kot se je
izrazil, v dobri finančni kondiciji. Kljub temu
pa se po napovedih za poravnavanje dolgov
zadolževali ne bodo. V tem mandatu si želi
plodnega sodelovanja z vsemi strankami,
tako kot doslej koalicije ne bo formuliral.
Zaradi nezdružljivosti funkcij so svetniki
potrdili še njegovo prenehanje funkcije člana
občinskega sveta, kjer je njegov sedež zasedel
Žan Mahnič.
Kot smo že pisali v prejšnji številki, je
devet izvoljenih svetnikov novih, osem pa jih
nadaljuje delo iz prejšnjega sklica. Na željo
občinske uprave in občinske volilne komisije
v tej številki še enkrat objavljamo uradne izide
lokalnih volitev.

Proračun težak »le« 9 milijonov

V začetku novembra so se svetniki sestali že
na drugi seji in na njej sprejeli dopolnjeni osnutek
veljavnega odloka o občinskem prostorskem
načrtu iz junija 2010. Zaradi potreb po spremembah so junija lani pričeli zbirati pobude za
spremembo namenske rabe prostora. Dopolnjen
občinski prostorski načrt bodo 8. prihodnji mesec
tudi javno razgrnili (več na strani 10). Javna razgrnitev bo trajala do vključno 16. januarja 2015.

Najpomembnejša
točka dnevnega reda,
pri kateri so se tudi
najdlje zadržali, je bil
prvi predlog proračuna
za prihodnje leto. Ta je
»lažji« od lanskega, ko
je dosegel rekordnih 14
milijonov evrov, za kar
5 milijonov.
Med predlaganimi
investicijami, za katere
bodo namenili 42 odstotkov celotnega proračuna
oziroma slabe 4 milijone
evrov, gre v glavnem za nadaljevanje že začetih
projektov v preteklem obdobju. Največji delež
(slabega pol milijona) zavzemata evropska
projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore ter
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
Sore. Dobršen del je predviden za energetsko
sanacijo stavb v občini ter obnovo in investicijsko
vzdrževanje cest. Novi projekti niso predvideni.
Pri tekočih odhodkih, za katere namenjajo
dobrih 5 milijonov, zajemajo največji delež postavke: osnovnošolska in predšolska vzgoja ter
prevoz otrok v šolo (skoraj 2 milijona evrov),
nekaj manj kot milijon je predvideno za letno
in zimsko vzdrževanje cest, 700.000 evrov za
socialno varstvo in zdravstveno varstvo, kulturo
in šport, dobrih 50 tisočakov manj pa za komunalno dejavnost.

Potrjeni letošnji občinski nagrajenci

Svetniki so potrdili tudi letošnje občinske
nagrajence. Priznanja občine bodo prejeli
Breda Bogataj za dolgoletno prostovoljno delo
v Krajevni organizaciji Rdečega križa Gorenja
vas in 10-letno vodenje skupine Zarja, Društvo
podeželskih žena za ohranjanje in razvoj
pestrih podeželskih dejavnosti, PD Gorenja
vas za 40-letno in PGD Sovodenj za 60-letno
uspešno delo. Plaketo bodo podelili PGD Poljane za 120-letnico gasilstva, naziv častni
občan pa bodo posthumno podelili letošnjemu
Prešernovemu nagrajencu, pisatelju Vladimirju
Kavčiču, za njegovo obsežno pisateljsko delo.
Kot so sporočili naknadno, bo priznanje župana
za izjemne rezultate na najtežjih mednarodnih
gasilskih tekmovanjih prejel Gregor Stanonik.
Svetniki so za konec soglasno potrdili tudi
vse člane vseh delovnih teles občinskega sveta
– občinskih odborov, župan pa je podal poročilo
o posledicah oktobrskega deževja.
Damjana Peternelj
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Katastrofalne poplave v občini

Narasle vode pustile opustošenje
Foto: Izidor Jesenko

V noči s torka, 21. oktobra, na sredo, 22. oktobra, so našo občino prizadele
katastrofalne poplave. Poplavilo je prek 70 stanovanjskih, gospodarskih in
industrijskih objektov. Najhuje je bilo v hotoveljski grapi, kjer je voda pustila
pravo razdejanje. Poljanska Sora je ponoči pri Zmincu dosegla stoletno vodo.
infrastrukture Občine Škofja Loka v
Hotovlji je bila motena oskrba prebivalcev z vodo predvsem na območju
Trebije in Podgore oziroma v zgornjem
delu doline.

Velika škoda, nekatera popravila morajo počakati na boljše
vreme

Gasilci so zato že ponoči sprožili sirene javnega
alarmiranja ter opozarjali prebivalce, naj ostanejo
doma ter poskrbijo za svojo varnost. Sprožali so
se številni plazovi, ki so bodisi zaprli ceste bodisi
grozili hišam. »Podoba je taka, kot je bila pred
sedmimi leti v Železnikih,« je na novinarski konferenci po poplavah povedal župan Občine Gorenja
vas - Poljane Milan Čadež. »Poškodovani so cestna
infrastruktura, kanalizacija, javni vodovod ter tudi
novozgrajeni javni vodovod, ki ga je občina gradila
lestos s pomočjo državnih in evropskih sredstev,« je
pojasnil. V Hotovlji so imeli prebivalci zalite kletne
prostore in prva nadstropja hiš oziroma stanovanj.
Škoda je velika v dolini Brebovnice, posebej na
Dobravi, tudi v Žirovskem Vrhu in Bačnah je noč
pustila razdejanje. Zaradi poškodb vodovodne

Kot so sporočili po sestanku
Občinskega štaba za civilno zaščito
Gorenja vas - Poljane je še vedno
neprevozna cesta v Kladje. Popravilo
bo možno šele, ko se teren osuši, strošek
popravila je ocenjen na 40.000 evrov. Na poti v
Vinharje se bodo dela prav tako začela po ustalitvi
vremena, strošek popravila bo 10.000 evrov. Cesti
v Žirovski Vrh ter v Hotovljo sta zasilno prevozni,
poškodovan pa je tudi most v Todražu na cesti proti
Žirovskemu Vrhu. Po preverjanju statike mostu in
možnosti postavitve začasne vojaške izvedbe je
bila sprejeta odločitev, da se na mestu obstoječega
v najkrajšem možnem času zgradi nov most. Pridobljene so že ponudbe za izvedbo, strošek bo 45.000
evrov. Z deli bodo lahko začeli takoj, ko bodo
razmere v vodotoku Brebovščica to dopuščale,
prevoznost pa bo mogoča mesec dni po začetku del.
V Hotovlji je bil zaradi poškodb delno odkrit vodovod, zato ga je treba vkopati. Občini Škofja Loka
in Gorenja vas - Poljane bosta začeli z izdelavo

Civilna zaščita: Nedopustno je, da rešujemo ena in ista območja
»Med intervencijo smo bili vseskozi na zvezi z občinskim gasilskim poveljstvom in centrom za
obveščanje, ki je o nastali situaciji obvestil vzdrževalce cest in policijo. V jutranjih urah 22. oktobra
smo se sestali s predstavniki občine in skrbeli za čim hitrejšo vzpostavitev normalnega stanja. Tu
nam je veliko pomagala slovenska vojska. Izkazala se je tudi medsosedska solidarnost,« je pojasnil
poveljnik občinske civilne zaščite (CZ) Pavle Razložnik, ki obenem ni pozabil na gasilce in regijski
center za civilno zaščito – ti so nudili izdatno pomoč.
»Kljub hitremu posredovanju vseh gasilskih enot in vzdrževalcev posameznih komunalnih naprav
ni bilo mogoče veliko pomagati. Nočne intervencije so izjemno nevarne, saj se nikoli ne ve, iz katere
strani voda ali zemeljski plaz lahko deluje.« Večji del škode, ki je nastala v vodni ujmi, je posledica
ravnanja človeka v preteklih letih, nezadostno čiščenje propustov in čiščenje vodotokov. »Na tem
področju bo v prihodnje potrebno veliko postoriti. Nedopustno je, da večkrat ob naraslih vodah
rešujemo ena in ista območja.«
Lidija Razložnik

Gasilci prvi na pomoč, vendar brez ustrezne opreme
»Najtežje je bilo gasilcem na Dolenji Dobravi, v Todražu in Hotovlji, pa tudi v Žirovskem Vrhu.
Dežurali smo na vseh omenjenih področjih ter reševali, kar se je v danem trenutku dalo rešiti,« opisuje
dogajanje ob poplavah Roman Kokalj, poveljnik občinskega gasilskega poveljstva. Na terenu je
bilo 512 gasilcev iz vseh sedmih društev, ki so opravili prek 5.000 delovnih ur, porabili 2.510 litrov
dizelskega goriva in 585 litrov bencina. Škodo, ki je v tem času nastala na gasilski opremi, ocenjujejo na približno 20.000 evrov. Voda je zalila tudi prostore gasilskih domov na Trebiji in v Gorenji
vasi. »Po teh poplavah se je izkazalo, da nam primanjkuje opreme za reševanje iz vode in muljnih
črpalk, visokih škornjev in drugega orodja, ki se pri čiščenju potrebuje,« še pojasnjuje Kokalj. Muljne
črpalke imata samo dve društvi, v Poljanah in Gorenji vasi. »Da bi vsa društva opremili z opremo za
reševanje iz vode, je prevelik finančni zalogaj. V poplavah je uničenih tudi ogromno intervencijskih
oblek,« pojasnjuje Kokalj, ki pristavlja še, da nepremočljivih nimajo.
Lidija Razložnik

Zagotovljene so protipoplavne vreče (približno 300
jih je bilo v občini že prej, 2.400 pa so jih zagotovili
na novo) in njihovo polnjenje na dveh lokacijah. Na
voljo so v gasilskih domovih v Gorenji vasi in Poljanah.
Občani, ki bi v primeru poplav potrebovali pomoč, se
lahko obrnejo na gasilska društva in civilno zaščito.
Oskrbo prebivalcev (hrana in podobno), prizadetih ob
poplavah, koordinirata po državi Rdeči križ ter Karitas.
Na organizaciji se lahko obrnete tudi v primeru, če bi za
prizadete v poplavah želeli donirati sredstva.

skupnega projekta sanacije obeh vodovodov v
Hotovlji, struge vodotoka ter lokalne ceste. Kar se
tiče vodotokov, je v Hotovlji struga očiščena, odvoz
materiala še poteka. Dršak je očiščen, v Brebovščici
je vse pripravljeno za zaščito struge s skalami pred
mostom v gospodarski coni Todraž, Direkcija za
ceste pa je prav tako čistila propuste.
Nastalo škodo je sporočila tudi Ribiška
družina Visoko in znaša 12.000 evrov.
Občina škodo, ki je nastala ob poplavah na
javni infrastrukturi, ocenjuje na 4,6 milijona
evrov. Sicer naj bi ocenjena škoda v vseh treh
prizadetih občinah (Škofja Loka, Gorenja vas
- Poljane in Žiri) znašala med 13 in 18 milijoni
evrov (brez vštete škode na vodotokih).
Občine nastale škode ne bodo mogle sanirati
same, hkrati tudi upajo, da država kasneje, ko
bodo prišle v ospredje aktualnejše stvari, nanje
ne bo pozabila. Kot je ob ogledu posledic na
terenu zagotovila ministrica za okolje in prostor
Irena Majcen, temu ne bo tako.
Na občini so se sredi tega meseca že sestali
s predstavniki Agencije RS za okolje, Vodnogospodarskega podjetja, Loške komunale in
Občine Škofja Loka ter pričeli z dogovori, kako
urediti dolino Hotovlje. Najprej bodo umestili
vodotok, nato cesto, vodovod (tako za Poljane
kot loški vodovod) ter kanalizacijo. Kot je pove
dal župan Milan Čadež, naj bi imeli v začetku
decembra idejno zasnovo že pripravljeno.
Kristina Z. Božič

Novi vodovod in kanalizacija
skoraj nepoškodovana
Nedavne poplave niso povzročile večje škode
na novem vodovodnem in kanalizacijskem sistemu,
ki sta še v gradnji, kot se je to zgodilo v občini Škofja
Loka, ko je narasla voda raznašala, uničevala in
mašila nove cevi. Bernard Strel, ki v občini Gorenja
vas - Poljane vodi evropska projekta Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in Oskrba
s pitno vodo v porečju Sore, je povedal, da je bil v
Hotovlji delno poplavljen objekt nove klorinatorske
postaje in da je odneslo štiri pripravljene priključke
za navezavo na novi vodovod, ki so prečkali v
neurju pobesneli potok Hotoveljščica, druge škode
na sistemu pa niso zaznali. Dela se nadaljujejo
in v sredini novembra naj bi se začeli izvajati prvi
tehnični pregledi novozgrajenih vodovodov za
pridobitev potrebnih uporabnih dovoljenj. Zaradi
izredno slabih vremenskih razmer je bil izvajalcu
podaljšan rok dokončanja del za 46 dni, do 15.
decembra 2014.
T. D.
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Kako so poplave prizadele podjetja in podjetnike
Precej škode so v ujmi utrpeli tudi nekatera podjetja in samostojni podjetniki v občini.
Zato smo jih več povprašali, koliko škode je nastalo in kdaj bodo lahko ponovno
zagnali svoj posel. Objavljamo odgovore tistih, ki so nam jih posredovali.

Foto: Ines Lampreht, splet

stva in jih bodo realizirali
postopno.
Veliko razdejanje je
hudourniška voda za sabo
pustila tudi v Karlovškem
mlinu. Lastnik Jernej Lampreht je pojasnil, da je v poplavah nastalo za več kot 40.000
evrov škode. »Poplavljeno
je bilo skladišče žit in moke,
popolnoma so bili poplavljeni
mlin in spodnji prostori hiše,
odneslo je dva para mlinskih
kamnov, ki so bili pripravljeni
Voda je v Karlovškem mlinu popolnoma spremenila strugo in
za vgradnjo, poplavilo je elekpreplavila dvorišče.
trarno. Spodkopalo je hišo,
V Polycomu v Poljanah je voda poplavila žago in del pekarne. Do sredine novembra bomo
proizvodne prostore, in sicer dva oddelka od skušali vzpostaviti normalno delovanje pekarne, za
skupno štirih. Kot so povedali v podjetju, je mlin pa še ne vem, če bo to mogoče do konca leta.
voda v enem od oddelkov segala meter visoko, Elektrarno bomo zagnali po sanaciji spodkopane
v drugem je bilo 20 cm vode. Po prvih ocenah hiše,« je razsežnost škode opisal Lampreht. Ob tem
je nastalo za 450.000 evrov škode, a podatke je poudaril, da bi se radi zahvalili PGD Gorenja
še zbirajo. Zaradi popravila proizvodne opreme
proizvodnje v enem oddelku še niso vzpostavili,
v drugih oddelkih se pojavljajo občasni zastoji.
Prav tako po njihovih podatkih še vedno poteka
Direkcija Republike Slovenije za ceste ocenčiščenje opreme in prostorov, embalaže in
juje odpravo posledic poplav na cestah v naši
izdelkov, ki se jih je dalo rešiti. To jih je tudi
občini, ki so v državni lasti, na 69.808,17 evra. S
spodbudilo, da so se na naslednja napovedana
popravilom cest je koncesionar Direkcije začel
deževna obdobja in možnost poplav pripravili
takoj po poplavah. V občini je bila tako zasilna
s protipoplavnimi vrečami, organizirali so
prevoznost cest vzpostavljena 23. oktobra
dežurno ekipo, izdelali navodila za reševanje
2014. Dela čiščenja elementov odvodnjavanja
ljudi in premoženja. Načrtujejo tudi dolgoročne
(jaški, prepusti, jarki, koritnice) še potekajo. Z
ukrepe, ki pa zahtevajo večja finančna sred-

vas in PGD Poljane, ki so v dani situaciji reagirali
tako profesionalno, PGD Trebija, Markotu Veharju,
Kmetiji Žunar, ARI Škofja Loka, d.o.o., družini,
bratu Božotu, sestrama Mojci in Nadi, sorodnikom,
prijateljem in znancem, ki so kakor koli pomagali
in pomagajo pri sanaciji škode. Stranke obveščajo,
da do nadaljnjega ne bo mogoče dobiti njihovih
mlevskih proizvodov.
Med slikami, ki so kmalu po poplavah
zakrožile po spletu, je bilo opaziti tudi poško
dovano mizarsko delavnico Rales lastnika
Klemna Ranta iz Hotovlje. Pojasnil je, da uradne
ocene škode za zdaj še nima, a bo po njegovih
ocenah presegla 10.000 evrov. Voda je zalila
spodnje prostore stanovanjske hiše, kjer se nahaja mizarska delavnica, uničena so tri zunanja
vhodna vrata, z vodo in blatom so zaliti stroji in
električno ročno orodje. Nekaj orodja je voda
odnesla, močno so poškodovane tudi fasada na
delavnici in notranje stene. Voda je uničila tudi
material, polizdelke, ki so bili v delavnici. »Ta
naravna nesreča pomeni velik finančni udarec,
predvsem pa izpad dohodka in dela. Upam, da
bo delavnica v nekaj mesecih delno sanirana, da
bo delo čim prej steklo,« je dodal Rant.
Tina Dolenc

Škoda na državnih cestah ocenjena na skoraj 70.000 evrov

Direkcije so sporočili, da izvajanje opravil red-

nega vzdrževanja opravlja koncesionar rednega
vzdrževanja kot gospodarsko javno službo. Ta
obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih
cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost
javnih cest, ter vzpostavitev prevoznosti cest
ob naravnih in drugih nesrečah. Koncesionar
rednega vzdrževanja je za takšna dela ustrezno
usposobljen in opremeljen, zato pomoč prebivalstva ni potrebna.
Kristina Z. Božič

Po novem opozarjanje na nevarnost s sirenami
Na koordinacijskih sestankih na občinski
ravni po ujmi so prisotni opozorili na problem
alarmiranja, predvsem ko se nesreča zgodi
ponoči, kot se je to zgodilo tokrat. Sirene na
gasilskih domovih se prožijo ročno, saj ni
mogoče proženje preko regijskega centra za
obveščanje. Gasilska društva poskrbijo za
proženje siren enkrat mesečno, vsako prvo
soboto v mesecu ob 12. uri. Vzdrževanje siren

je v domeni civilne zaščite, ki je že preverila
stanje delovanja posameznih siren.
Vse sirene v občini delujejo. Prožijo se
ročno, vse v gasilskih domovih, razen v Javorjah na podružnični šoli. Na Trebiji je že
dogovorjeno, da se obnovijo poškodovani
drogovi za električni kabel, tako da bo sirena
na Planini znova delovala. Prav tako jo bodo
v sodelovanju s sovodenjskim prostovoljnim

gasilskim društvom vzpostavili tudi na Opaltarskem griču.
V primeru podobne nesreče predvsem ponoči
bo tako v bodoče poskrbljeno za alarmiranje s sirenami. Vlada je z Uredbo o organizaciji in delovanju
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja novembra 2007 potrdila enotne znake za alarmiranje
ob nevarnostih na območju države. Z isto uredbo je
določila tudi enotno številko za klic v sili – 112.

1. OPOZORILO NA NEVARNOST –
enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se
uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.
Vključite radio ali TV in spremljajte obvestila
o nevarnostih ter ukrepajte v skladu z njimi.

2. NEPOSREDNA NEVARNOST
– zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se
uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru,
radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti
vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.
Vključite radio ali TV in poslušajte navodila o
zaščitnih ukrepih ter ravnajte v skladu z njimi.

3. KONEC NEVARNOSTI
– enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se
obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti,
zaradi katere je bil dan znak za neposredno
nevarnost. Spremljajte radijska in televizijska
obvestila.

4. Preizkus siren je vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!
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Vir: Ministrstvo za obrambo, Urad RS za zaščito in reševanje

Poplavna območja

Bale in hlodi povzročali še dodatne težave
V intervencijah so gasilcem, kot je povedal poveljnik občinskega poveljstva Roman
Kokalj, kar nekaj težav povzročali hlodi in bale sena. Te je vodni val ‘nabral’ na poti
in jih nosil s seboj, potem pa so se zagozdile in povzročile še dodatne težave.

Zemljevid poplavnih območij v naši občini
Takšnih in podobnih predmetov ne bi smeli
imeti zloženih ob poteh, pravi Kokalj. Kokalj
je opozoril tudi na neočiščene brežine rek, ki
razmere ob ujmah še poslabšajo, in spomnil na
hudourniške vode. Teh ne bi smeli stiskati v
kanale, jim jemati ‘naravne’ poti.

Hotovlje ni na Arsovem zemljevidu,
Gorenja Dobrava je

Agencija RS za okolje (Arso) je leta
2007 pripravila opozorilno karto poplav. Na
zemljevidu Slovenije je označila poplavno
ogrožena območja in jih razdelila na tri skupine,
glede na pogostost poplav. Praktično celotno
območje ob glavnem toku Sore v naši občini
(razen med Podgoro in Hotavljami) je uvrstila
v drugo (od treh) poplavnih območij, kjer so
poplave ‘redke’. Enaka stopnja tveganja velja
tudi za nekatere Sorine pritoke na določenih
odsekih: Hobovščica tik pred izlivom v Soro
pri Fužinah, Trebišnik pred gručastim delom
Trebije, Volaščica od Marmorja do izliva v
Kopačnico, spodnji tok Kopačnice še pred
izlivom Volaščice in vse do izliva v Soro,
Brebovščica v širši okolici Gorenje Dobrave,
na ogroženem območju je del Volče, ki je
bližje Kebrovcu. Njegovo poplavno območje
sicer sega precej pred Volčo in ogroža naselje
vse do izliva v Ločivnico. Od tam in vse do
Poljan je tudi Ločivnica na Arsovi opozorilni
karti označena kot poplavno območje. Hotovlja
na Arsovem zemljevidu poplavnih območij ni
posebej označena.
Oznaka, da so poplave redke, pomeni, da
pretekli podatki in statistika kažejo, da je to
območje poplavljeno vsaj enkrat v dvajsetih
letih oziroma lahko tudi pogosteje, enkrat na
deset let. Arso na teh območjih priporoča:

Vir: Geopedia.si.

»Področje je omejeno primerno za gradnjo objektov (stanovanjskih, poslovnih, ipd.) in gojenje kmetijskih kultur, saj je verjetnost pojava
poplave povsem realna. Pred uporabo območja
(zazidavo, kmetijske površine) je potrebno
izvesti študijo ocene poplavne ogroženosti in
izvesti morebitne potrebne ukrepe (gradbeni,
tehnični ipd.). Ne priporoča se gradnja objektov
pod nivojem tal (npr. kletni prostori).«

»Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju
z Agencijo RS za okolje poziva vse lastnike
obrežnih zemljišč ob vodotokih drugega reda
na območju občine (vsi vodotoki razen Sore),
da za zmanjšanje poplavne nevarnosti na
zaraščenih predelih ob navedenih vodotokih
posekajo drevje in grmovje, da bi izboljšali
pretočnost vodotokov in s tem ublažili
posledice rušilne moči hudourniških voda.
Vse lastnike zemljišč ob vodotokih ponovno
pozivamo, naj ob vodotokih ne zlagajo
drv, senenih bal in vejevja, saj je navedeno
ravnanje na prenekaterem vodotoku zaradi
posledičnega poslabšanja pretočnosti strug,
mostov, prepustov (...) ob zadnjih poplavah
bistveno povečalo razdejanje po vodni ujmi.«
Kot poplavno območje so določena vodna,
priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi
naravnih dejavnikov občasno prelije izven
vodnega zemljišča. Na poplavnem območju
so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi
v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča
ali povečujejo poplavno ogroženost območja,
razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred
škodljivim delovanjem voda. Morebitno
neupoštevanje predpisov ravnanja ob/na navedenih območjih preverjajo in tudi kaznujejo
pristojni inšpektorji.
M. B. in D. P.

Kaj pravi zakon o vodah?

Rabo in druge posege v vode, vodna in
priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih
in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča je treba programirati,
načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje
stanja voda, da se omogočajo varstvo pred
škodljivim delovanjem voda, ohranjanje narav
nih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in
obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih
vrednot in območij, varovanih po predpisih o
ohranjanju narave.
Zemljišče, ki neposredno meji na vodno
zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih
voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega
na vodah prvega reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah drugega reda pa pet
metrov od meje vodnega zemljišča. Na vodnem
in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati
v prostor, razen v nekaterih izjemnih primerih
in s soglasji pristojnih služb.
V vode je med drugim prepovedano izlivati,
odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki bi
ovirali pretok voda ali ogrožali vodne naprave
in objekte. Zakon še določa, da je na vodnem ali
priobalnem zemljišču prepovedano odlaganje
in odmetavanje nevarnih snovi, odkopnih ali
odpadnih materialov ter odlaganje odpadkov.

Naslednja številka: 22. decembra
Vaše prispevke za septembrsko številko Podblegaških
novic pošljite do 7. decembra po elektronski pošti
podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov:
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate tudi
informacije o prireditvah, ki jih organizirate. Prispevkov, ki
jih bomo prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!

Stik z županom
Župan bo tudi v novem mandatu dosegljiv za
vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek in
sredo. Če se boste želeli pri njem oglasiti oseb
no na občini (še vedno v začasnih prostorih v
Todražu), se prej najavite pri tajnici na telefonsko
številko 04/51-831-00 in povejte, približno koliko
časa boste potrebovali, da boste dobili termin in
vam ne bo treba čakati. Lahko se zgodi, da kdaj
zaradi neodložljivih obveznosti kljub napovedanim
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej
opravičuje in prosi za razumevanje.
M. B.
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RŽV

Stanje odlagališč po oktobrskih padavinah
Foto: iz arhiva RŽV

Po intenzivnem deževju in posledično zelo obširnih poplavah z veliko materialno
škodo v Selški dolini leta 2007 je župan občine Gorenja vas - Poljane g. Milan
Čadež že takrat na RŽV naslovil kratko vprašanje: kako bi padavine, ki so 18.
septembra tega leta padle na območju Selške doline, vplivale na odlagališče
hidrometalurške jalovine Boršt, če bi padle na tem območju?

Območje usadov na Jazbecu je RŽV začasno
prekril s folijo.
Tehnične rešitve končne ureditve odlagališč
Jazbec in Boršt upoštevajo tudi možnost močno
povečanih padavin na območju RŽV. Za izvedbo
nadzorovanega odvoda voda iz zaledja in s
površine odlagališč so privzete padavine s trajanjem 10 minut ter s povratno dobo 100 let. Podlaga za določitev teh vrednosti so bili obstoječi
meteorološki podatki iz preteklosti, izmerjeni na
bližnjih dežemernih postajah. Za povratno dobo
100 let (preprosteje povedano: za maksimalne
pričakovane padavine v obdobju 100 let) je bila
za obe odlagališči določena vrednost 29,7 mm
padavin v 10 minutah oz. 0,5 m3/s na en hektar
površine. Na osnovi intenzitete nalivov so bili
izračunani površinski odtoki ter dimenzionirani
odvodniki. Odlagališči imata površino 5 ha.
Če primerjamo padavine septembra 2007,
izmerjene na merilnih postajah ARSO v Davči,
Bohinjski Češnjici, Železnikih in na Borštu, ter
padavine, izmerjene na merilni postaji Boršt oktobra 2014 (tabela), je potrebno najprej opozoriti,
da je bil v letu 2007 center padavin na vrhovih
severno od Selške doline, območje Boršta pa
je bilo na obrobju teh ekstremnih padavin. V
letu 2007 so bile padavine intenzivnejše kot v
letu 2014, trajale so dalj časa (večina padavin je
padla v intervalu 2‒6 ur), zato je bila tudi dnevna
količina padavin večja kot v letu 2014. Maksimalna intenziteta padavin na merilnih postajah
Davča in Bohinjska Češnjica 18. septembra
2007 je bila 25,6 mm/10 minut, kar je samo 14
Podatki s padavinske meteorološke postaje Lučine
(ARSO) so na razpolago od leta 1961 dalje. Meri se
dnevna količina padavin. Največ padavin je bilo doslej
izmerjenih leta 1965, in sicer 2.620 mm, najmanj
pa leta 2011, in sicer 1.161 mm, letno povprečje za
obdobje 1961–2013 pa je 1.813 mm padavin. Največ
padavin v enem dnevu, to je 180 mm, je bilo do konca
septembra 2014 izmerjenih 10. oktobra 2004, največ
padavin v enem mesecu pa oktobra 1964, in sicer
554 mm. V času poplav leta 1926 je bilo v Gorenji vasi
izmerjenih skupno 300 mm padavin.
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odstotkov manj od vrednosti 29,7 mm/10 min za
povratno dobo 100 let, na osnovi katere je zgrajen
odvodni sistem obeh rudniških odlagališč.
Podatki o maksimalni intenzivnosti padavin
so zbrani v naslednji tabeli. Pri izračunu desetminutnega in polurnega maksimuma padavin so
vzete maksimalne padavine sosednjih, zaporednih 5-minutnih merilnih intervalov.
Padavine v noči z 21. na 22. oktober letos,
izmerjene na merilni postaji ARSO Boršt, so podane v naslednjem diagramu. V merilnem intervalu
30 minut je največja količina padavin padla v času
med 2. uro in 2.30 zjutraj, skupaj 38,4 mm, v meril
nem intervalu 10 minut v času od 2.20 do 2.30,
skupaj 18,2 mm, v merilnem intervalu 5 minut pa
v času od 2.25 do 2.30, in sicer 11,5 mm.

Posledice deževja
na rudniških odlagališčih

Stanje odlagališč ter saniranih nekdanjih
začasnih rudniških objektov je RŽV preveril po
zaključku padavin 22. oktobra. Opoldne se je
obhodu pridružila še inšpekcija Uprave RS za
jedrsko varnost. Odlagališče Boršt je kljub temu,
da ga od doline zaselka Hotovlja loči le hrib, naliv
prestalo brez vidnih posledic na površini. Pri tem
je potrebno opozoriti, da ima odlagališče pod
razvodnico vzhodnega in zahodnega potoka Boršt,
ki tečeta ob odlagališču, le kakih 100 metrov zaledja, površinske vode pod razvodnico pa vtekajo
v prečni kanal nad zgornjim robom odlagališča.
Hitrost drsenja plazu podlage odlagališča se zaradi
deževja ni spremenila in ohranja hitrost zadnjih
treh let, to je 30 mm/leto. Nadzor se izvaja kontinuirano z GPS merilnim sistemom.
Za razliko od odlagališča Boršt ima
odlagališče Jazbec precej večje vodno
zaledje na strmem pobočju Žirovskega
vrha. Na to vodno zaledje pa razen z
odvodom potočka Jazbec po odprtem
kanalu v Brdarčkovo grapo RŽV
ne more vplivati. V obodna kanala
ob zunanjem robu obeh odlagališč
vtekajo trije hudourniški potočki. Dva
sta krajša in nista povzročila škode na
odlagališču. Tretji pa ima precej veliko
Maksimalne/skupne
padavine

Samodejna merilna postaja ARSO Boršt Gorenja
vas deluje od začetka leta 2005 dalje. Merilni interval
je 30 minut, meritve potekajo kontinuirano. Največ
padavin je bilo izmerjenih v letu 2010, in sicer 1.943
mm, v septembru istega leta 374 mm, 22. oktobra
letos pa 38,4 mm (pred tem največ 26. julija 2009,
in sicer 29,6 mm). V letošnjem letu, ki si ga bomo
zapolnili kot deževno leto, je bilo do 21. oktobra
zjutraj (pred deževjem) izmerjenih 1.532 mm padavin,
do 8. novembra (po obeh deževjih) pa že 1.936 mm
padavin. Podatki meritev za različne tipe postaj so na
spletnem naslovu meteo.si, poglavje arhiv meritev.

zaledje in je ob usadih gorvodno od odlagališča
in eroziji struge potočka ob velikem pretoku
vode zasul vtočni objekt na SV robu odlagališča.
V spodnji del kanala sta se splazila dva usada
brežine prekrivke odlagališča, dolžine po 30 in
širine do 6 metrov Usada brežine nimata vpliva
na stanje sevanja in varnost odlagališča. Sanacija
mest obeh usadov in zasutega vtočnega objekta
bo izvedena, ko se bo površina odlagališča vsaj
malce osušila. Za čas napovedanega rdečega
alarma 6. novembra je RŽV uvedel stalni nadzor
rudniških objektov.
Največja 10-minutna količina padavin, izmerjena 22. oktobra na postaji Boršt Gorenja vas, je
bila 18,5 mm, kar je manj od največje količine
25,6 mm 18. septembra 2007 na postaji Davča,
in manj od količine 29,4 mm, na katero je sistem
za odvod zalednih in meteornih voda projektiran.
Upam, da so bile to padavine s povratno dobo,
ki je čim daljša (in ne samo nekaj let).
V času od 5. do 8. novembra je v štirih dneh
padlo skupaj 175 mm dežja, v 30 minutah
največ 5. novembra med 23.00 uro in 23.30, in
sicer 11 mm. Po polnoči se je deževni oblak pomaknil proti vzhodu, padavine so se postopoma
umirile, Poljanci pa smo si oddahnili.
Pripravil: Jože Rojc
Viri: arhiv RŽV, arhiv ARSO

Postaja
Postaja
Postaja
Davča
Bohinjska Češnjica
Boršt
2007
2007
2007
Merilni interval				
5 minut
17,5
17,8
10 minut
25,6
25,8
30 minut
58
58
19
1 ura
84
95
20
2 uri
111
132
27
3 ure
135
165
27
4 ure
149
193
27
24 ur
220
287
86

Postaja
Boršt
2014
10,6
18,5
38
62
108
161
183
206

Škodo zavarovanci še
vedno lahko prijavijo
Tisti, ki imajo pri kateri od zavarovalnic sklenjeno ustrezno premoženjsko zavarovanje, so verjetno večinoma že prejeli izplačila škode, ki so jo povzročile
poplave. Pri zavarovalnicah smo želeli preveriti, koliko škodnih primerov so
prijavili naši občani zaradi oktobrskih poplav, vendar podatkov nismo dobili.
V Zavarovalnici Triglav podatkov po
posameznih območjih ne vodijo, poleg tega
zavarovanci škodo še prijavljajo, so zapisali v
odgovoru. Iz Adriatica Slovenice so sporočili,
da so obravnavali približno 80 prijav na zasebnih objektih, predvsem na stanovanjskih hišah.
Ocenjena vrednost teh škod znašala približno
160.000 evrov, zavarovancem pa so več kot
polovico zavarovalnin že izplačali. Večji del
zavarovalnin zaradi oktobrskih poplav so
izplačali že tudi v zavarovalnici Grawe, medtem
ko v zavarovalnici Merkur še nimajo skupnega
podatka, pri čemer imajo na našem območju
malo zavarovancev, so sporočili.
Podatka o tem, koliko nepremičnin imamo
v naši občini zavarovanih za primer poplave,
ni. Splošna ocena zavarovalnic je, da na ravni
države lastniki nimajo niti osnovno zavarovanih
približno 40 odstotkov stanovanjskih objektov, pri
poslovnih prostorih je ta delež še bistveno večji.
Od tistih, ki premoženjsko zavarovanje imajo, pa
po ocenah le pri petini do največ polovici zavaro
valna polica vključuje tudi nevarnost poplave.

Odtoki morajo biti vzdrževani

Kot poplava se šteje, če stalne vode, na
primer reke, potoki, jezera, morje, prestopijo
bregove, predrejo nasipe, porušijo jezove in
poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane
stvari, pojasnjujejo v Tilii in dodajajo, da krijejo
škodo zaradi poplave tudi, če nastane zaradi
utrganega oblaka, zaradi hudournikov (izredno
močne padavine povzročijo deročo vodo po
pobočjih in cestah, kar povzroči poplave). V
Adriaticu Slovenici opozarjajo, da moramo
ločevati med poplavo, meteorno vodo in izlivom
vode – kar pomeni tudi, da gre za tri različne
nevarnosti in tri kritja. Če se na primer zavarujemo za primer poplave, ne moremo pričakovati
odškodnine, če nam bo ob močnem nalivu
poplavilo klet, ker ne bodo požirale odtočne
cevi oziroma žlebovi (meteorne vode). A pozor:
ponudba zavarovalnic je različna; nekatere v
okviru ene nevarnosti krijejo več kritij, druge
manj. Pogoje dobimo poleg zavarovalne police.
Glede meteornih vod je smiselno še dodati, da
zavarovalnica škodo plača le, če je jasno, da

Foto: iz arhiva občine

Zavarovanje

žlebovi oz. odtoki niso požirali, ker je listje ali
drug material, ki je povzročil zamašitev, nanesel
zadnji naliv – torej, da so bili odtoki in žlebovi
prej očiščeni.
V zavarovalnicah še ugotavljajo, da potrošniki,
ki zavarujejo svoje nepremičnine, pogosto izberejo prenizko zavarovalno vsoto, zaradi česar
v primeru škode ne prejmejo zavarovalnine, s
katero bi lahko poravnali celotno škodo.
Milka Bizovičar

Čeprav je od poplav v naši občini poteklo že nekaj
tednov, je škodo še vedno mogoče prijaviti. Med
poplavami je treba najprej poskrbeti za svojo varnost,
ko vremenske razmere dopuščajo, pa poplavljenci
morajo poskrbeti, da se škoda ne povečuje po
nepotrebnem. Če je mogoče, fotografirajte posledice
škode in shranite poškodovane predmete do prihoda
cenilca, preverite zavarovalno kritje na svoji polici in če
ustreza, prijavite škodo ter počakajte ogled cenilcev,
pojasnjujejo v zavarovalnicah. Prijave sprejemajo tako
prek spleta kot po telefonu in v njihovih poslovalnicah,
pokličete lahko tudi zavarovalnega agenta, pri katerem
ste sklenili zavarovalno polico.

Žledolom

Lubadar že napada drevesa
Posledice februarskega žledoloma, ki je močno prizadel tudi nekatera območja
naše občine, še nekaj let ne bodo povsem odpravljene. Škoda v gozdovih je
ogromna, poleg tega je do nekaterih poškodovanih dreves onemogočen oziroma
otežkočen tudi dostop.
Foto: Lidija Razložnik

Tam, kjer je bilo polomljenega
in poškodovanega zelo veliko,
pa je posledično saniranega
manj,« pojasnuje Žun in pou
darja, da je bilo do zdaj narejeno že veliko. Sanacija poteka
na vseh prizadetih območjih.
»Najbolj prizadeta območja
– Sovodenj, Blegoš, 35 odstotkov gozda v Kopačnici, še niso
sanirana. Generalna odločba
za spravilo listavcev velja do
leta 2016, medtem ko je za iglavce že potekla. Podaljšana je
bila le lastnikom, ki so utrpeli
Na najbolj prizadetih območjih bo sanacija potekala več let.
največ škode. Tak primer je v
Po podatkih Boga Žuna, vodje Zavoda za goz- naši občini Sovodenj,« pravi Žun.
dove Slovenije (ZGS), krajevne enote Poljane, je
Skrajni rok za posek iglavcev je 30. marec
bilo v februarskem žledolomu na območju občine prihodnje leto. Na območju občine je oziroma bo
poškodovanih 450.000 m3 dreves, od tega 100.000 za sanacijo zgrajenih približno 40 km gozdnih prom3 iglavcev in 350.000 m3 listavcev. »Iglavci so bili metnic. Obstoječe prometnice na poškodovanem
sanirani v 40–90, listavci pa v 30 odstotkih. Manj območju je bilo potrebno popraviti, saj so bile
poškodovana območja so v večji meri sanirana. preveč poškdovane. »Kjer se sanacija ni pričela, so

lastniki dobili pisna obvestila, nekateri, pri katerih
se je v gozdu že pojavil lubadar, pa tudi sklepe
o izvršbi,« je še povedal Bogo Žun. Lastnikom
gozdov svetuje: »Čez zimo naj skrbno pregledajo
svoje gozdove, saj se je napad lubadarja že pričel.
Prvi znak jesenskega napada je odpadanje lubja,
čeprav je smreka od daleč videti še vedno zelena.
O napadu lubadarja je potrebno obvestiti revirnega
gozdarja in pričeti s takojšnjo sečnjo.«
Naj na tem mestu opozorimo tudi, da so lastniki dolžni gozdarjem ZGS poročati o posekanem
lesu in voditi evidenco listin o prodaji in prometu
z gozdnimi lesnimi sortimenti, ki jih kontrolirata Carinska uprava RS in gozdarska inšpekcija.
Ledena ujma je povzročila tudi škodo na vodotokih in kar nekaj jih še ni očiščenih oziroma urejenih
v celoti. »Za vzdrževanje vodotokov je zadolžen
koncesionar, Vodno gospodarsko podjetje Kranj,
ki po mojih informacijah za to nima sredstev.
Zakon o vodah veleva, da je za očiščenje vodotoka
odgovoren lastnik zemljišča ob njem,« še opozarja
Žun. Ponekod, kjer je VGP Kranj čistil vodotoke,
je les zaradi lažjega čiščenja odpeljal v skladišče, a
ga kasneje ni vrnil lastnikom. Po besedah Žuna je
tu med drugim zatajila tudi Civilna zaščita Občine
Gorenja vas - Poljane ob vodenju intervencije, z
neobveščanjem lastnikov.
Lidija Razložnik
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Intervju s prvim županom Občine Gorenja vas - Poljane Jožetom Bogatajem

»Problemov je bilo toliko,
da nismo vedeli, ali bomo zmogli. A smo.«
Občina Gorenja vas - Poljane letos obeležuje 20-letnico ustanovitve. Oktobra
1994 je po Zakonu o lokalni samoupravi Slovenija iz prejšnjih 62 komun ali občin
dobila 147 novih in predvsem manjših občin po evropskem zgledu. Do danes se
je njihovo število povečalo na 212. Kako je bilo ob sami ustanovitvi občine in s
kakšnimi težavami so se soočali, smo spomine obujali s prvim županom Občine
Gorenja vas - Poljane Jožetom Bogatajem, ki je občino vodil tri mandate, do
leta 2006, ko je vajeti prevzel sedanji župan Milan Čadež.
Kakšne spremembe so se začele za občane
z novo občino? Kako smo to občutili?
Zaradi prej omenjenega nezaupanja občanov
je bilo zelo težko dobiti ljudi, ki bi delali v
občinski upravi. Zato so hodili celo iz Medvod
in Žirov. Sčasoma se je pokazalo, da se zadeve
urejajo, da napredek je. Potem se je tudi mišljenje
občanov spremenilo in so postali bolj naklonjeni
novi občini in projektom, ki smo jih izvajali.
Kako številčno občinsko upravo ste imeli?
Takrat je bil v veljavi model, da je en zaposlen v občinski upravi na 1.000 prebivalcev.
Vendar so z državne ravni prihajale vedno nove
in nove naloge. Začeli smo s sedmimi ljudmi, ko
pa sem končal svoj mandat, je občinska uprava
imela 11 zaposlenih.
Kako se spomnite nastanka občine, odcepitve od skupne Občine Škofja Loka?
Ker sem bil v takratnem občinskem svetu
škofjeloške občine, mi je bilo vse dogajanje na
Škofjeloškem dobro poznano. Po vsej državi je
leta 1994 sprva potekal posvetovalni referendum, ki pa so ga občani naše občine zavrnili.
Državni zbor (DZ) je kljub temu sklenil, da
mora to področje urediti in je občine, med
njimi tudi našo, ustanovil z Zakonom o lokalni
samoupravi. Ko smo imeli vse podatke o novi
občini, smo začeli delati izračune, kaj bi to
pomenilo s finančnega vidika. Pokazalo se je,
da bo z novo občino veliko lažje reševati vse
probleme v lokalni skupnosti.
Občani nad novo občino sprva niso bili
navdušeni, tudi razne politične stranke tega
niso najbolj podpirale, a smo nadaljevali in
temeljito začeli pripravljati vse potrebno za
delovanje. Z ustanovitvijo so bile razpisane tudi
volitve za župana in občinski svet, v katerega so
prišle vse takratne politične stranke. Že takrat
niso najbolje sodelovale med seboj in je med
njimi prihajalo do trenj, zato je bilo včasih na
občinskih sejah tudi precej burno.
Zakaj občani niso bili za to, da bi se
ustanovila nova občina?
Nekako ni bilo zaupanja, da bi nova občina
lahko zadovoljevala potrebe občanov in bila
funkcionalna. Mi pa smo naredili izračune
in pokazalo se je, da bi veliko lažje urejali
komunalo, šolstvo, vrtce in sredstva namenili
za tiste projekte, za katere bomo menili, da so
za naše potrebe najbolj smiselni. Ne rečem, da
škofjeloška občina ni gledala tudi na periferijo,
ampak denarja za okoliš ni bilo toliko, kot smo
ga potem dobili z novo ureditvijo.
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S kakšnimi težavami ste se soočali ob
ustanovitvi?
Najprej smo se soočili s težavo, kje bodo
prostori občinske uprave. V Gorenji vasi takrat
ni bilo drugih prostorov kot v tedanjem Domu
Partizan. Na voljo sta bili dve pisarni krajevne
skupnosti in prostor za seje. In tudi če bi sprva
dobili ljudi, jih nismo imeli kam posesti, da bi
lahko opravljali svoje naloge. Lastnik doma je
bila Športna unija Slovenije in smo se zelo težko
pogajali, da bi prostore najeli ali jih sčasoma celo
odkupili. Nato smo vendarle sklenili dogovor, da
smo jih lahko začeli prenavljati. Kasneje smo
dom tudi odkupili za 22 milijonov takratnih tolarjev. Z nakupom se je težava rešila do te mere, da
smo lahko za silo uredili prostore in začeli nemo
teno delati. Temeljitejša sanacija doma takrat
s finančnega vidika ni bila mogoča. Ko smo
vse pripravili za izgradnjo trgovskega centra v
Gorenji vasi, smo celo razmišljali, da bi si v enem
nadstropju uredili prostore. A smo ugotovili, da
to ne bi bilo primerno z več vidikov.
Kakšno je bilo sodelovanje s sosednjimi
občinami, ki so tudi nastale v tem času?
Sodelovanje z občinama Žiri in Železniki
lahko samo pohvalim, malo težje pa je bilo s
škofjeloško občino, saj je bila na vrsti delitvena
bilanca. Država ni postavila nekega ključa, kako
naj se delitvena bilanca izpelje iz velikih na
manjše občine. Končno smo prišli do tega, da se
nujne objekte in zemljišča vendarle prenese na
novonastale občine v odstotku, ki nam pripada
glede na število prebivalcev. Imeli smo kar nekaj
težkih dogovarjanj glede zemljišča na Visokem.
Pet hektarjev veliko zemljišče je že pred časom
kupil takratni Rudnik urana Žirovski Vrh.
Vztrajal sem, da če imamo vse ostanke rudnika

v Todražu in Žirovskem Vrhu, potem nam pripada tudi teh pet hektarov zemljišča. In tako je
potem tudi ostalo. Glede lastništva dvorca pa so
določene politične stranke v Občini Škofja Loka,
ki so segle daleč v DZ in pravne zadeve države,
prigovarjale, da Visokega Občina Gorenja vas
- Poljane kot majhna občina niti v sanjah ne bi
znala upravljati. Kljub temu smo nato vendarle
dobili določen delež lastništva dvorca. To še
vedno trdim, da ni bilo prav in da je bila to je
povsem politična odločitev. Meja med občinama
bi morala potekati na »zgornjem« Logu, kar
bi bilo po mejah občine edino smiselno. Pri
mejah je imela novoustanovljena občina kar
nekaj težav, ker niso upoštevali naravnih mej
občine, dejanskega stanja in poselitve, ampak
so jih določili po katastrskih občinah, ki so bile
verjetno postavljene že davno. Tako so nastali
nesmisli, na primer na Starem vrhu, Sovodnju,
v Žirovskem Vrhu … Bel Bukovega Vrha pa se
je k občini priključil pozneje.
To so vse določali v Ljubljani?
Ja, ime in meje občine so določili v DZ.
Katere so bile prednostne naloge, ki ste se
jih lotili ob prevzemu županovanja?
Problemov je bilo toliko, da smo včasih pomislili, ali bomo sploh zmogli. Ampak smo. Velik
problem so bile razne ceste po hribovitih predelih
občine, ki jih je za več kot 300 kilometrov, povsod
pa so tudi naselja in hiše. Največji problem je bil,
kako tem ljudem omogočiti normalen dostop do
doline. Vsa ta leta smo jih uspešno urejali in vidim,
da se tudi zdaj, ko se temu posveča manj pozornosti,
spet pojavljajo problemi. Eno leto smo jih preasfaltirali in uredili 11 kilometrov in to je bila velika
pridobitev, kar so mi mnogi kdaj tudi očitali, da
denar namenjam samo za hribe. Poleg tega sta bili
obnove več kot potrebni tudi državni cesti v Lučine
in od Hotavelj do Trebije. Tu je bilo vloženega
veliko truda in časa, da smo jih lahko uredili.
Drugi velik problem je bilo šolstvo in vrtčevsko
varstvo. V spodnjih prostorih doma smo imeli
urejen edini vrtec v dolini. Občina je bila že takrat
med prvimi v državi po nataliteti in problemi niso
bili samo z zagotavljanjem prostora v vrtcih, ampak
tudi v šoli. Ugotovili smo, da je nujna izgradnja še
ene šole v Poljanah, kjer je sprva potekal le štiriletni
program, kasneje pa smo jo dogradili, da je postala
osemletka. To je bila velika pridobitev za Poljane
in razbremenitev za gorenjevaško osnovno šolo.
Isti problem je bil tudi na podružničnih šolah, kjer
smo začeli preurejati prostore in urejati podružnične
enote vrtcev, da so lahko otroci čim dlje ostali v
svojem okolju. Ko pa se je gradila telovadnica
v Poljanah, so se politične stranke v Ljubljani
menjavale in začele ovirati ter prelagati izgradnjo
športnega objekta. Če smo želeli novo telovadnico,
smo morali počakati tri leta, saj sami tako velikega
finančnega zalogaja ne bi zmogli.
Velik zalogaj in seveda problem je bil tudi
vodovod. Kolikokrat smo imeli kalno ali umazano
vodo iz vodovoda Trebija! Težave so povzročale

azbestne cevi, ki so skoraj vsako leto pokale na več
mestih, zato jih je bilo treba zamenjati. Uredili smo
tudi sekundarno mrežo v Gorenji vas, na Trati, Dolenji in Gorenji Dobravi ter Todražu in več manjših
vodovodov, kot na primer v Stari Oselici, Lajšah,
Robidnici, Leskovici, Malenskem Vrhu, Poljanah
… V Lučinah smo problem reševali in uredili tako,
kot deluje še danes. Tudi čistilni napravi v Gorenji
vasi in Poljanah smo že kolikor toliko postavili,
kanalizacijsko mrežo pa je bilo treba še zgraditi.
Kasnejše financiranje iz evropskih sredstev
je omogočilo, da se je tudi bolj pospešeno delalo
predvsem na komunalni ureditvi. Prizadeval sem si
za dodatna izobraževanja občinske uprave, da smo
se prijavljali na čim več razpisov in bili pri tem tudi
uspešni. Največji finančni zalogaj je bila ureditev
vodovoda in kanalizacije Gorenja vas–Todraž, ker
je bil to pogoj za izgradnjo obrtne cone v Todražu,
in prav iz kohezijskega sklada smo takrat prejeli
večji del sredstev. Tudi ureditev obrtnih con je bila
velik projekt za občino. Poleg tega je bilo treba
najprej urediti pravni vidik, da je bil prenos državne
lastnine (zemljišče in nepremičnine Rudnika)
na lokalno skupnost sploh mogoč in smo lahko
s prostorsko ureditvijo podjetnikom omogočili
razvoj. Zelo žalosten primer pa je obrtna cona v
Dobju. Koliko težav smo imeli in koliko sredstev
smo vložili v njeno pripravo, zdaj pa vse skupaj
žalostno stoji. Menim, da bi morali kupci zemljišč,
ki so podpisali pogodbo in dali aro, če v določenem
času ne postavijo obrata, zemljišče vrniti občini, ta
pa jim vrniti plačano kupnino brez obresti. Tako bi
omogočili dodatna delovna mesta, ne pa, da taka
lokacija že več let sameva.
Ogromno časa, energije in sredstev pa je
bilo potrebnih tudi za odkup vseh stavb in
zemljišč, kjer danes gradijo obvoznico in kjer
stoji nakupovalni center.
Tudi zdravstvo se je razvijalo postopoma.
Dom je bil že zgrajen, vendar pa je bil vrsto

let v Gorenji vasi samo zdravnik Gregorčič, za
kar sem mu zelo hvaležen. Sčasoma je prišla
še zdravnica Anda Perdan, a je bilo tudi to še
vedno premalo, zato smo dobili še tretjega. Zelo
težko je bilo zdravnike pripraviti na to, da bi
bili samostojni in bi za opravljanje dejavnosti
pridobili koncesijo. Nekako je nato uspelo, da
so jo pridobili in so si razporedili paciente, kar
je bistveno zmanjšalo čakalne vrste. Podobno
je bilo tudi z zobozdravstvom. Sprva ni bilo
nikogar, nato so prišli trije zobozdravniki.
Dolge borbe so bile tudi, da smo prepričali
Osnovno zdravstvo Gorenjske, da nam glede
na število pacientov pripada koncesija za fizio
terapevta. Dosegli smo tudi, da je lekarna odprta
v delovnem času zdravnikov, da ni bilo več
treba v Škofjo Loko po zdravila. Pri urejanju
prostorov smo se lotili samo delne sanacije in
sprotnih popravil, da ni nastajala škoda.
Kako bi ocenili prehojeno pot občine?
Kam smo prišli?
Zelo sem zadovoljen, da je iz temeljev, ki smo
jih takrat postavili, nastala občina, kot je danes.
Da se je ogromno problemov rešilo, da kraj
pridobiva vse tiste funkcije, ki naj bi jih imel, in
lahko optimistično gledamo v prihodnost. Treba
je delati, se prijavljati na razpise za evropska
sredstva, ki so nam v veliko pomoč, saj večine
projektov, ki smo jih dokončali z evropskimi
sredstvi, sami zagotovo ne bi zmogli.
Kaj pogrešate in bi radi, da se v prihodnjih letih uredi?
Prišel je čas, da se v kraju lahko urejajo tudi
projekti, ki niso bili sprva tako pomembni za obstoj in delovanje občine, kot na primer s področja
športa, turizma … Moti me, da se pozablja na
delovna mesta, ki bi jih morali zagotoviti v občini.
Mislim, da bi morali vložiti več truda v to, da bi
oživili obrtno cono Dobje in pridobili tudi zunanje

investitorje, ki bi v kraj pripeljal svojo dejavnost
in odprli nova delovna mesta, da se ljudem ne bi
bilo treba v taki meri voziti na delo v druge občine.
Tudi v Kopačnici bi se reči morale premakniti, saj
bi bil lahko to poleg Starega vrha še en paradni
konj turizma. Negovati je treba tudi kmetijstvo,
da se prostor ne bo zaraščal in se bo povečala
samooskrba. Glede na veliko poraščenost občine
z gozdom bi lahko bolj spodbujali lesno dejavnost.
Neprimerna se mi zdi tudi odtujitev prostorov nekdanje Alpine. Dobili smo jih brezplačno, občina
pa jih je nato Jelovici prodala po zelo nizki ceni.
Podrobnosti sicer ne poznam, a verjamem, da bi
lahko iztržili več.
Kaj si kot občan želite za naprej, do
naslednje obletnice občine?
Omenil bi še Rudnik urana Žirovski Vrh. Vesel
sem, da je v Žirovskem Vrhu ostalo to, kar je bilo že
zmeraj. Odločno smo se borili, da niso skladiščili
nobenih dodatnih nevarnih odpadkov, čeprav so bili
pritiski veliki. Želim, da se občina razvija naprej, saj
takih možnosti za koriščenje evropskih sredstev, kot
so bile v zadnjih osmih letih, prej ni bilo.
Hvala za pogovor.
Tina Dolenc

»Presenečen sem, da ste po osmih letih tudi mene
kaj vprašali, saj je kazalo, da se občina izogiba
omembi dela, ki je bilo opravljeno pred letom 2006.
Tega ne zamerim toliko samovšečnemu županu, kot
pa novinarjem, ki ste spremljali delo občine. Treba je
spoštovati delo predhodnikov, pa naj bo to v družini,
društvih, organizacijah, podjetjih ali lokalni skupnosti.
Tega ne želim prikazati, kot da bi bil užaljen, ampak
poudariti, da sem veliko truda vložil v to občino in
da bi bilo dobro, da bi tudi kaj lepega slišal o našem
delu. Velika večina projektov, ki jih je izpeljal zdajšnji
župan, je bila začeta že pred njegovim mandatom in
lepo bi bilo, da bi tudi župan to kdaj omenil.«
Jože Bogataj

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

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 50. Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/07 s spremembami) objavlja

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane
I.
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane in zainteresirano javnost,
da javno razgrinja dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane.
II.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas (sejna soba, prvo nadstropje) v poslovnem
času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletni strani Občine
Gorenja vas - Poljane http://www.obcina-gvp.si/.
Javna razgrnitev bo trajala od 8. decembra 2014 do vključno 16. januarja
2015.
III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 14.
januarja 2015, ob 17. uri v prostorih OŠ Ivana Tavčarja, Trata 40, Gorenja vas.

IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov občine (Občina
Gorenja vas - Poljane, Todraž 1, 4224 Gorenja vas) ali elektronski naslov občine
(info@obcina-gvp.si) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu
dopolnjenemu osnutku Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Gorenja vas - Poljane ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v
knjigo pripomb.
Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan
razgrnitve.
Občina Gorenja vas - Poljane bo po zaključeni javni razgrnitvi proučila pripombe
in predloge, podane v okviru javne razgrnitve, ter do njih zavzela stališča.
V.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani občine, na oglasni deski občine
in v Podblegaških novicah.
Štev.:3500-04/2014
Gorenja vas, dne 11. 11. 2014

Milan Janez ČADEŽ
Župan, l.r.
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Lokalne volitve 2014
V prejšnji številki smo že objavili pregledne rezultate letošnjih
lokalnih volitev, v tokratni pa objavljamo še uradna poročila
občinske volilne komisije. Sestavljali so jo naslednji člani
oziroma njihovi namestniki: Marko Justin, Romana Reberšek,
Janez Bogataj, Irena Kalan, Tomaž Pintar, Janez Tušek in Stjepan Benkovič. Predsednik komisije je bil Blaž Možina.

Številka: 041-003/2014-123
Gorenja vas, 8. oktober 2014
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Gorenja
vas - Poljane sestavila

POROČILO
o ugotovitvi izida volitev članov
Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane
na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

I.

Številka: 041-003/2014-121
Gorenja vas, 8. oktober 2014
Na podlagi 90. člena v zvezi s 108. členom Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna
komisija Občine Gorenja vas - Poljane sestavila

POROČILO
o ugotovitvi izida volitev župana
Občine Gorenja vas - Poljane
na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014
I.
Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas - Poljane je na
seji 8. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja volitev župana 5. oktobra 2014
ugotovila:
V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 5.735 volivcev. S potrdilom ni glasoval nihče.
Skupaj je glasovalo 2.622 volivcev oziroma 45,72 odstotka, od
teh eden po pošti.

II.
Vseh oddanih glasovnic je bilo 2.622:
– skupaj neveljavnih glasovnic 94,
– skupaj veljavnih glasovnic 2.528.

III.
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:

Milan Janez Čadež
Peter Trček

2.097 glasov
431 glasov

82,95 %
17,05 %

IV.
Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas - Poljane je skladno
s prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila,
da je za župana Občine Gorenja vas - Poljane izvoljen kandidat:
MILAN JANEZ ČADEŽ, rojen 11. 5. 1966,
Gorenja Dobrava 36, 4224 Gorenja vas.
Člani/namestniki članov Občinske volilne komisije:

Marko Justin, l.r.
Romana Reberšek, l.r.
Janez Bogataj, l.r.
Irena Kalan, l.r.
Tomaž Pintar, l.r.
Janez Tušek, l.r.
Stjepan Benkovič, l.r.
Blaž Možina, predsednik Občinske volilne komisije Občine Gorenja vas - Poljane
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Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas - Poljane je na seji 8.
oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine
Gorenja vas - Poljane na volitvah 5. oktobra 2014 ugotovila:
1. na rednih volitvah v Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane
5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 5.735 volivcev,
2. glasovalo je skupaj 2.622 volivcev, oziroma 45,72 odstotka volivcev,
3. s potrdilom ni glasoval nihče,
4. vseh oddanih glasovnic je bilo 2.622,
5. ker so bile prazne, oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih
razlogov, oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo
skupaj neveljavnih 148 glasovnic,
6. veljavnih glasovnic je bilo 2.474.

II.

Posamezne liste kandidatov so v skupnem seštevku prejele naslednje
število glasov:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime liste
PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
STRANKA MIRA CERARJA
Skupaj vseh oddanih glasov

glasov
258
427
953
192

% glasov
10,43
17,26
38,52
7,76

228
248
168
2.474

9,22
10,02
6,79
100

III.

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo listam v
vseh volilnih enotah podeljenih 7 direktnih mandatov.
Glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik po
posameznih volilnih enotah so bili mandati dodeljeni naslednjim listam
kandidatov:
Volilna enota 1
število mandatov v volilni enoti: 6 količnik: 136.17
Glasov % glasov mandati % ostanka Št.
37
4.53
0
27.17
1
158
19.34
1
16.03
2
374
45.78
2
74.66
3
29
3.55
0
21.30
4
67
8.20
0
49.20
5
					
67
8.20
0
49.20
6
85
10.40
0
62.42
7

ime liste
PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
STRANKA MIRA CERARJA

Izvoljeni kandidati v 1. volilni enoti

Ime liste
Volilna enota
NOVA SLOVENIJA
1
– KRŠČANSKI DEMOKRATI		
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
1
STRANKA – SDS		

Izvoljeni so:
*Janez Arnolj, roj. 27. 3. 1980,
Volča 11, Poljane nad Škofjo Loko
Anton Debeljak, roj. 29. 4. 1956,
Poljane nad Škofjo Loko 135

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
1
STRANKA – SDS		

Irena Tavčar, roj. 30. 12. 1955,
Javorje 14, Poljane nad Škofjo Loko

*Kot tretji kandidat na listi je bil izvoljen na podlagi preferenčnih
glasov. 27.22 odstotka volivcev, ki so glasovali za listo kandidatov, je
oddalo preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. Pri tem je
največ preferenčnih glasov prejel kandidat Janez Arnolj, ki je tudi edini
presegel mejo 10 odstotkov preferenčnih glasov glede na število vseh
glasov, ki so bili oddani za listo kandidatov (drugi odstavek 18. člena
Zakona o lokalnih volitvah). Prejel je 10,13 odstotka glasov.
Volilna enota 2
število mandatov v volilni enoti: 5 količnik: 169.80
Glasov % gl. Mand. % ostan. Št.
139
16.37 0
81.86
1
115
13.55 0
67.73
2
276
32.51 1
62.54
3
57
6.71 0
33.57
4
72
8.48 0
42.40
5
					
107
12.60 0
63.02
6

ime liste
PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Izvoljen kandidat v 2. volilni enoti
Ime liste
Volilna enota
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 1
STRANKA – SDS		

Izvoljen je:
Stanko Bajt, roj. 28. 4. 1961,
Podjelovo Brdo 18a, Sovodenj

Volilna enota 3
število mandatov v volilni enoti: 6 količnik: 134.67
Glasov % gl. Mand. % ostan. Št.
82
10.15 0
60.89
1
154
19.06 1
14.36
2
303
37.50 2
25.00
3
106
13.12 0
78.71
4
89
11.01 0
66.09
5
					
74
9.16 0
54.95
6

ime liste
PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Izvoljeni kandidati v 3. volilni enoti
Ime liste
Volilna enota
NOVA SLOVENIJA
3
– KRŠČANSKI DEMOKRATI		
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 3
STRANKA – SDS		
SLOVENSKA DEMOKRATSKA 3
STRANKA – SDS		

Izvoljeni so:
Mirjana Možina, roj. 19. 6. 1959,
Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas
Milan Janez Čadež, roj. 11. 5. 1966,
Gorenja Dobrava 36, Gorenja vas
Lucija Kavčič, roj. 8. 12. 1981,
Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, Gorenja vas

IV.

V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 10
mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni
občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh
treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov, glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh
treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 17 (d’Hondt), je zaporedje
najvišjih 17 količnikov naslednje:
Prvih 17 količnikov po d’Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 17
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

količnik
953.00
476.50
427.00
317.67
258.00
248.00
238.25
228.00
213.50
192.00
190.60
168.00

Ime liste
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
STRANKA MIRA CERARJA

13
14
15
16
17

158.83
142.33
136.14
129.00
124.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Gorenja
vas - Poljane dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom
mandatov, izračunanih po d’Hondtovem sistemu, in številom mandatov,
ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se, v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah,
dodelijo listam kandidatov v tistih volilnih enotah, ki imajo največje
ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Na ta način so po
posameznih volilnih enotah mandate prejele naslednje liste kandidatov
in bili izvoljeni naslednji kandidati:
Ime liste
Volilna enota
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
1
STRANKA – SDS		
SLS – SLOVENSKA
1
LJUDSKA STRANKA		
STRANKA MIRA CERARJA
1
		
PETER TRČEK
2
IN SKUPINA VOLIVCEV		
NOVA SLOVENIJA
2
– KRŠČANSKI DEMOKRATI		
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
2
STRANKA - SDS		
SLS – SLOVENSKA
2
LJUDSKA STRANKA		
PETER TRČEK
3
IN SKUPINA VOLIVCEV		
SOCIALNI DEMOKRATI
3
		
DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA 3
UPOKOJENCEV SLOVENIJE		

Izvoljen-a je:
Ciril Alič, roj. 23. 7. 1955,
Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko
Janez Pelipenko, roj. 27. 6. 1958,
Javorje 55, Poljane nad Škofjo Loko
Dunja Škofic, roj. 18. 7. 1962,
Podvrh 29, Poljane nad Škofjo Loko
Tilka Vučko, roj. 16. 4. 1963,
Fužine 30a, Gorenja vas
Janez Rupnik, roj. 30. 3. 1984,
Stara Oselica 64, Sovodenj
Štefka Jeram, roj. 24. 10. 1967,
Hotavlje 8b, Gorenja vas
Zvonko Dolinar, roj. 13. 6. 1963,
Stara Oselica 2, Sovodenj
Helena Gorjan, roj. 14. 9. 1964,
Vršajn 10, Gorenja vas
Jurij Krvina, roj. 3. 6. 1974,
Poljanska cesta 7, Gorenja vas
Franci Fortuna, roj. 21. 9. 1953,
Trata 81, Gorenja vas

V.

Člani Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane, izvoljeni
na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014, so:
Volilna enota Ime in priimek
1.
Janez Arnolj
1.
Anton Debeljak
1.
Irena Tavčar
1.
Ciril Alič
1.
Janez Pelipenko
1.
Dunja Škofic
2.
Tilka Vučko
2.
Janez Rupnik
2.
Stanko Bajt
2.
Štefka Jeram
2.
Zvonko Dolinar
3.
Helena Gorjan
3.
Mirjana Možina
3.
Milan Janez Čadež
3.
Lucija Kavčič
3.
Jurij Krvina
3.
Franci Fortuna
		

Ime liste
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
STRANKA MIRA CERARJA
PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS,DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Člani/namestniki članov Občinske volilne komisije:
Marko Justin, l.r.
Romana Reberšek, l.r.
Janez Bogataj, l.r.
Irena Kalan, l.r.
Tomaž Pintar l.r.
Janez Tušek, l.r.
Stjepan Benkovič, l.r.		
Blaž Možina, predsednik Občinske volilne komisije Občine Gorenja vas - Poljane
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2. DOMINIKA JEREB, roj. 18. 5. 1965, Lučine 40, Gorenja vas
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. TADEJ KAVČIČ, roj. 2. 1. 1983, Lučine 45, Gorenja vas
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

31

Številka: 041-003/2014-205
Gorenja vas, 8. oktober 2014

2. VOLILNA ENOTA
1. JANEZ KOŠIR, roj. 26. 1. 1967, Dolge Njive 11, Gorenja vas
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. JANEZ MARTINČIČ, roj. 22. 6. 1969, Dolge Njive 7, Gorenja vas
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Število glasov
20

3. VOLILNA ENOTA
1. STANISLAV BIZOVIČAR, roj. 20. 11. 1959, Zadobje 13a, Gorenja vas
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. MIHA ALIČ, roj. 13. 9. 1990, Prelesje 20, Gorenja vas
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Število glasov
41

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Gorenja vas - Poljane
na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov je občinska volilna
komisija na svoji seji dne 8. oktobra 2014 ugotovila, da so bili na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014 v svete krajevnih skupnosti po posameznih
krajevnih skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:

KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS
1. VOLILNA ENOTA
1. VLADIMIR KAVČIČ, roj. 29. 11. 1968, Gorenja Dobrava 11,
Gorenja vas, predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. DUŠAN PODOBNIK, roj. 26. 11. 1973, Gorenja Dobrava 35, Gorenja
vas, predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2. VOLILNA ENOTA
1. STANISLAV HOMEC, roj. 15. 12. 1962, Dolenja Dobrava 26,
Gorenja vas, predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. LUKA KRŽIŠNIK, roj. 10. 3. 1981, Dobravšce 24, Gorenja vas
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. MIRJANA MOŽINA, roj. 19. 6. 1959, Dolenja Dobrava 37, Gorenja
vas, predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Število glasov
59
53
Število glasov
133
131
128

3. VOLILNA ENOTA
Število glasov
1. MARIJA MLINAR, roj. 21. 10. 1961, Poljanska cesta 100, Gorenja 115
vas, predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. GAŠPER PERESCIUTTI, roj. 27. 3. 1987, Gregorčičeva ulica 1, Gorenja 107
vas, predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4. VOLILNA ENOTA
1. MARIJAN ŠTREMFELJ, roj. 9. 9. 1952, Volaka 24, Gorenja vas
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. JANEZ PIVK, roj. 24. 11. 1988, Hotavlje 15a, Gorenja vas
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Število glasov
110

5. VOLILNA ENOTA
1. SIMON MEZEG, roj. 12. 10. 1984, Debeni 4, Gorenja vas
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. JASMINA LIKAR, roj. 26. 6. 1980, Studor 12, Gorenja vas
predlagatelj: URŠULA TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Število glasov
53

72

41

KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE
1. VOLILNA ENOTA
1. MARIJAN MOŽINA, roj. 13. 6. 1960, Dolenčice 4, Poljane nad
Škofjo Loko, predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. IRENA TAVČAR, roj. 30. 12. 1955, Javorje 14, Poljane nad Škofjo
Loko, predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3. CIRIL ALIČ, roj. 23. 7. 1955, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Število glasov
73
62
56

2. VOLILNA ENOTA
Število glasov
1. FRANC DOLENC, roj. 8. 1. 1958, Četena Ravan 7, Poljane nad Škofjo 33
Loko, predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2. MARJETA KOKELJ, roj. 19. 7. 1956, Mlaka nad Lušo 4, Poljane nad 22
Škofjo Loko, predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3. VOLILNA ENOTA
Število glasov
1. TOMAŽ ŠINK, roj. 26. 11. 1980, Dolenja Žetina 3, Poljane nad Škofjo 22
Loko, predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2. PETER PETERNEL, roj. 29. 6. 1981, Gorenja Žetina 1, Poljane nad 14
Škofjo Loko, predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

KRAJEVNA SKUPNOST LUČINE
1. VOLILNA ENOTA
1. BLAŽ DOLINAR, roj. 29. 1. 1971, Lučine 20b, Gorenja vas
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

12

Število glasov
38

29

17

19

4. VOLILNA ENOTA
Število glasov
1. JOŽEFA MAČEK, roj. 5. 2. 1966, Brebovnica 13a, Gorenja vas
12
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. VILJEM POTOČNIK, roj. 17. 1. 1970, Brebovnica 14, Gorenja vas 11
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
1. VOLILNA ENOTA
1. JANEZ LAVTAR, roj. 25. 10. 1958, Predmost 31, Poljane nad
Škofjo Loko, predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2. ALEŠ ŠUBIC, roj. 6. 6. 1972, Hotovlja 90, Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: BRIGITA ŠUBIC IN SKUPINA VOLIVCEV
3. IVAN KAVČIČ, roj. 4. 10. 1953, Bukov Vrh 5, Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Število glasov
78

2. VOLILNA ENOTA
1. ANTON DEBELJAK, roj. 29. 4. 1956, Poljane nad Škofjo Loko 135,
Poljane nad Škofjo Loko,
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2. ANDREJ KLINEC, roj. 11. 3. 1960, Poljane nad Škofjo Loko 56,
Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. IGOR BOGATAJ, roj. 3. 10. 1968, Srednja vas - Poljane 10,
Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Število glasov
106

3. VOLILNA ENOTA
1. JANEZ ARNOLJ, roj. 27. 3. 1980, Volča 11, Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. TOMAŽ KISOVEC, roj. 27. 5. 1977, Delnice 14, Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3. FRANČIŠKA DOLENEC, 30. 5. 1955, Lom nad Volčo 4,
Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Število glasov
86

4. VOLILNA ENOTA
1. MITJA GANTAR, roj. 12. 7. 1978, Malenski Vrh 8,
Poljane nad Škofjo Loko
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2. MAGDALENA MARKELJ, roj. 21. 2. 1947, Gorenje Brdo 18,
Poljane nad Škofjo Loko, predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Število glasov
75

77
72

88
87

71
29

22

KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ
1. VOLILNA ENOTA
1. TOMO PETERNELJ, roj. 4. 3. 1975, Sovodenj 13, Sovodenj
predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2. MARTINA JEZERŠEK, roj. 14. 3. 1985, Sovodenj 29, Sovodenj
predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3. METOD AMBROŽIČ, roj. 5. 6. 1969, Sovodenj 41, Sovodenj
predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Število glasov
47

2. VOLILNA ENOTA
1. ZVONKO DOLINAR, roj. 13. 6. 1963, Stara Oselica 2, Sovodenj
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. STANKO BAJT, roj. 28. 4. 1961, Podjelovo Brdo 18a, Sovodenj
predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3. MARTIN KUMER, 11. 11. 1987, Podjelovo Brdo 16, Sovodenj
predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Število glasov
56

34
31

50
39

3. VOLILNA ENOTA
Število glasov
1. JOŽE ŠIFRAR, roj. 3. 3. 1961, Stara Oselica 6a, Sovodenj
27
predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV
2. HELENA ŽIVKOVIČ, roj. 18. 8. 1950, Hobovše pri Stari Oselici 17, 12
Sovodenj, predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV
4. VOLILNA ENOTA
1. GABRIJEL PODOBNIK, roj. 1. 11. 1958, Javorjev Dol 7, Sovodenj
predlagatelj: LENART ŠIFRAR IN SKUPINA VOLIVCEV
2. NATAŠA JEZERŠEK, roj. 14. 3. 1971, Nova Oselica 5, Sovodenj
predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV
3. FERDINAND ŠPIČEK, roj. 19. 5. 1944, Laniše 2, Sovodenj
predlagatelj: NEVENKA TELBAN IN SKUPINA VOLIVCEV

Število glasov
21
20
20

KRAJEVNA SKUPNOST TREBIJA
1. VOLILNA ENOTA
Število glasov
1. ROMAN KOKALJ, 20. 3. 1960, Trebija 47, Gorenja vas
83
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. LJUDMILA TAVČAR, roj. 14. 9. 1960, Trebija 64, Gorenja vas
43
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV		
2. VOLILNA ENOTA
1. RUDOLF KOKELJ, roj. 17. 4. 1959, Podgora 19, Gorenja vas
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. MILENA MARIJAN, roj. 23. 6. 1957, Podgora 16a, Gorenja vas
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Število glasov
61

3. VOLILNA ENOTA
1. BOGO ŽUN, roj. 7. 10. 1962, Fužine 5, Gorenja vas
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. IRENA GLADEK, roj. 11. 12. 1992, Fužine 26, Gorenja vas
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Število glasov
34

18

25

4. VOLILNA ENOTA
Število glasov
1. ROMANA ŠTUCIN, roj. 11. 2. 1980, Stara Oselica 60, Gorenja vas 35
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2. NEJC FILIPIČ, roj. 4. 12. 1989, Stara Oselica 34, Gorenja vas
33
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
5. VOLILNA ENOTA
1. KATJA HLADNIK, roj. 8. 4. 1994, Kladje 18, Gorenja vas
predlagatelj: PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV

Število glasov
18

Člani/namestniki članov Občinske volilne komisije:
Marko Justin, l.r.
Romana Reberšek, l.r.
Janez Bogataj, l.r.
Irena Kalan, l.r.
Tomaž Pintar, l.r.
Janez Tušek, l.r.
Stjepan Benkovič, l.r.		
Blaž Možina,
predsednik Občinske volilne komisije Občine Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 10. člena
Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/99,
Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 1. redni seji dne 21. 10. 2014 sprejel naslednji
SKLEP
Milanu Janezu Čadežu, rojenemu 11. 5. 1966, stanujočemu Gorenja
Dobrava 36, Gorenja vas, preneha mandat člana občinskega sveta,
ker se je po potrditvi mandata župana pisno nepreklicno odpovedal
pravici do tožbe zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta
po drugem odstavku 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi.
Mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega kandidata
z liste SDS – Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti, Žana
Mahniča, roj. 12. 1. 1990, Blegoška ulica 20, Gorenja vas.
Številka: 011-010/2014-004
Gorenja vas, 21. oktober 2014

Kam novembra in decembra?

• 21. november ob 17. uri: Delavnica za spretne prste: Jesenska
dekoracija iz odpadne embalaže v knjižnici na Sovodnju. Delavnica
je primerna za otroke od 4. do 10. leta starosti. Vodi Polona Homec.
• 21. november ob 18. uri: Zaključna predstavitev projekta Bogastvo
babičine skrinje: Predstavitev priročnika na temo oblačilnega videza sredine 19. stoletja in razstava izdelanih kostumov tistega časa v
Sokolskem domu v Škofji Loki. Organizira Rokodelski center Duo.
• 22. in 23. november od 8. do 19. ure: Sejem rabljene smučarske
opreme v dvorani Poden v Škofji Loki. Organizira SK Alpetour.
• 26. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
v Škofji Loki.
• 27. november ob 17. uri: Lutkovna predstava Dva dečka in volk in
ustvarjalna delavnica v Kulturnem centru slikarjev Šubic. Vodi Dragica Toplišek Tušar. Organizira Kulturni center slikarjev Šubic.
• 29. november od 9. do 13. ure: 17. srečanje z vinarji in Miklavžev
LUFt – Loški umetniški festival na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Organizirata KUD LUFt in TD Škofja Loka.
• 29. november ob 19. uri: Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2014 v OŠ Poljane. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 1. december: Pričetek zbiranja fotografij za nagradni fotografski
natečaj z naslovom »Gore in I. svetovna vojna – 100 let kasneje«.
Fotografije se zbirajo do 11. januarja 2015. Dodatne informacije na
www.pdgorenjavas.com. Organizira PD Gorenja vas.
• 3. december od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki.
• 3. december ob 18. uri: Literarni večer: Predstavitev knjige Ženske pisateljice Milene Miklavčič v knjižnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KUD Trata-Gorenja vas.
• 4. december: Pohod »V manj znano«. Pot je lahka in nezahtevna, skupni čas hoje je 3 ure. Hrana in pijača iz nahrbtnika in v planinski koči na
cilju. Dodatne informacije in prijave pri Valentinu Bogataju na telefonski
številki 040/377-356. V primeru slabega vremena bo pohod prestavljen na
11. december. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 4. december od 16. do 17. ure: Meritve holesterola, krvnega tlaka
in sladkorja v prostorih KŠPD. Organizira KORK Gorenja vas.
• 6. december ob 10. uri: Balinanje za 4. Pokal Rupnikove linije (prvi polfinalni turnir) v utrdbi na Golem vrhu. Ob 14. 30 bo otroke obiskal Miklavž. Vabijo gostilni Jager in Na Vidmu ter Občina Gorenja vas - Poljane.
• 6. december ob 20. uri: Nočni pohod do mejnika 38. Organizira TD
Sovodenj.
• 10. december od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
v Škofji Loki.
• 11. december ob 17. uri: Delavnica: Polsten nakit iz volne v Kulturnem centru slikarjev Šubic. Cena delavnice je 25 evrov. Vodi Maja
Dolinar Dubokovič. Organizira Kulturni center slikarjev Šubic.
• 12. december ob 18. uri: 12. tradicionalni nočni pohod preko Sv. Urbana v Vinharje. V cerkvi na Sv. Urbanu bo kratek koncert MVS Pozdrav.
Zbor bo na avtobusni postaji na Gorenji Dobravi. Organizira ŠD Sv. Urban.
• 13. december ob 18.30 uri: Tradicionalni koncert skupine Štedientje z gosti v utrdbi Rupnikove linije na Hlavčjih Njivah. Dodatne
informacije na voljo pri Petru Čadežu na telefonski številki 031/339664. Organizirajo Štedientje.
• 17. december od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
v Škofji Loki.
• 17. december ob 17. uri: Delavnica: Kvačkan nakit iz žice v Kulturnem centru slikarjev Šubic. Cena delavnice je 25 evrov. Vodi Maja
Dolinar Dubokovič. Organizira Kulturni center slikarjev Šubic.
• 20. december: 12. pohod na Brda ob polni luni. Lahka, nezahtevna
pot. Prijave niso potrebne. Dodatne informacije na vojo na spletni
strani društva. Organizira PD Gorenja vas.

Franci Fortuna,
predsedujoči član občinskega sveta
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STC Stari vrh

Kako do turizma vseh 365 dni na leto?

Foto: iz arhiva STC Stari vrh

Če lahko v turizmu Gorenja vas - Poljane stavi na Pot poljanskih dobrot, dobro
obiskan občinski kolesarski krog, poročno zgodbo na Visokem in še bi lahko
naštevali, pa nekaj več izzivov, tudi zavoljo zelene zime, spet ponuja Stari vrh.
Ta je vključen tudi v Strategijo razvoja turizma na Škofjeloškem, ki smo vam jo
predstavili v prejšnji številki.

Ne le zime, tudi druge letne čase bo treba na Starem vrhu oživiti s primerno ponudbo.
Konkretno se omenjeni dokument Starega vrh Pavle Logar in Matjaž Mazzini. Na šoli so
vrha dotika v drugem programskem sklopu v ta namen pripravili temo diplomskega dela.
Narava. Poudarjene so zimske aktivnosti
na Starem vrhu: smučanje, sankanje, tek na Odlična lokacija in raznolika,
smučeh. Stari vrh je treba razviti v celoletno
športno središče »Stari vrh 365«. Ta projekt je a nepovezana ponudba
Kot je za Podblegaške novice povedala dr.
vključen tudi v Strategijo razvoja Škofje Loke
Lešnik
Štuhec, so na Starem vrhu ključni izzivi
2025+, in sicer z zavezo, da bo »občina prek
v
raznoliki
ponudbi, ki pa je žal nepovezana. Ta
promocije turizma in vključevanja v projekte
razvoja novih produktov podpirala oblikovanje nepovezanost se vidi npr. v dejstvu, da na spletni
celoletne ponudbe na smučišču Stari vrh, da se strani smučišča obiskovalec ne more priti do
zmanjša odvisnost od zimske sezone oziroma popolne informacije o nastanitvenih možnostih
v kraju ter posledično do rezervacije končnega
klimatskih razmer.«
Župan Milan Čadež pa pojasnjuje, da bo doživljajskega produkta. Zagovarja timsko delo,
znotraj podjetja, ki upravlja STC Stari vrh, treba saj tudi izkušnje kažejo, da mora delo potekati s
postaviti natančne dolžnosti in pravice. Tako toliko ekipami, kot je obravnavanih področij. »Če
bo podjetje sploh delovalo, tudi brez javnih pride turist na območje, kjer celovita dobaviteljska
sredstev. Trenutno se snuje Strategija razvoja veriga na vseh področjih ni vzpostavljena enako
turizma na Starem vrhu. V povezavi z njo so kakovostno, ni časovno in doživljajsko primerna,
na Starem vrhu v začetku oktobra pričeli z potem lahko le en slab člen naredi več škode kot
delavnicami z naslovom »Vizija in cilji«. Vodila vsi ostali, ki so odlično pripravljeni,« pove in
jih je dr. Tanja Lešnik Štuhec. Predavateljico na doda, da sta zelo pomembna komunikacija med
Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled sta k deležniki, povezovanje in zaupanje. Na Starem
sodelovanju povabila predstavnika STC Stari vrhu po njenem mnenju manjka celovita po-

Možnost samodejnega obveščanja o poteku osebnih dokumentov
Upravna enota Škofja Loka obvešča
državljane, da imajo preko Državnega portala
E-uprava (http://e-uprava.gov.si) možnost, da jih
sistem e-uprave samodejno obvešča o poteku
osebnih dokumentov. Storitev, ki se imenuje
spletni opomnik (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik/), omogoča, da na elektronski
naslov in/ali mobilno številko uporabnik prejme
sporočilo o poteku veljavnosti identifikacijskih
dokumentov, in sicer en mesec, 14 dni ali tri dni
pred potekom veljavnosti. Naslov elektronske
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pošte in/ali številko mobilnega telefona v sistem
e-uprave državljan navede sam.
Obvestilo o poteku dokumentov lahko
uporabnik prejme po elektronski pošti in/
ali preko SMS obvestila za dokumente, ki jih
sistem e-uprave pridobi iz uradnih evidenc, in
sicer za osebno izkaznico, potni list, vozniško
dovoljenje, prometno dovoljenje, orožni list,
tehnični zapisnik. Zaradi osebnih podatkov je
storitev uporabna s kvalificiranim digitalnim
potrdilom.

Nadzorni svet STC-ja je na izredni seji 14. 11. sprejel
sklep, da za vršilca dolžnosti direktorja za sezono
2014/15 potrjuje Janeza Pelipenka.
Njegovi glavni cilji so: vzpostavitev sezone 2014/15,
aktivna predprodaja kart, vzpostavitev zaupanja med
zaposlenimi, družbeniki in med upniki, postavitev plana
poravnave obveznosti do upnikov, takojšen pričetek
nujnih servisnih del na napravah ter povrnitev zaupanja
v smučišče Stari vrh.
Pogoji občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane kot
največjih lastnikov novemu vršilcu dolžnosti (VD):
• Za vsako novo zaposlitev mora pridobiti soglasje
nadzornega sveta (NS) STC.
• Izvesti je treba revizijo poslovanja za leta 2006–2014,
naročnika sta občini.
• Mesečno mora NS STC poročati o poslovanju
podjetja STC.
• Za tehničnega koordinatorja se imenuje Tomaža
Ažbeta iz Zaprevala.

nudba, zaokrožena zgodba. To lahko ponudi npr.
ekološka vas, ki z manjšimi bivalnimi enotami
omogoča, da pride narava v bivanjske prostore
in te z »velneško« ponudbo razvaja. Za dosego
takšnega cilja pa je nujna povezana zgodba, v
kateri vemo, kdo komunicira z obiskovalci, jih
pripelje do Starega vrha, kjer je vzpostavljena celovita ponudba doživetij za različne ciljne skupine,
na primer vse člane družine. Pravi še: »Stari vrh
je odlična destinacija, tako za zimo kot za poletje,
ne samo za odkrivanje Poljanske in Selške doline,
ampak tudi za lepe izlete po Sloveniji. Lokacija
je odlična.«

Potrebovali bi koordinatorja

Posebno vlogo bi moral imeti koordinator, ki
bi deloval na več delovnih mestih, in sicer kot
destinacijski menedžer (povezovalec izdelkov
in storitev v celovito ponudbo doživetij, ki temeljijo na turistično-gostinskih in s turizmom
povezanih aktivnostih: rokodelstvu, prehranskih izdelkih, športnorekreacijskih aktivnostih),
produktni menedžer (oblikovalec in komunikator doživljajskih programov za prepoznane
ciljne skupine obiskovalcev in turistov) ter
koordinator mreže prodajnikov, ki nagovarjajo,
izvajajo rezervacije ter komunicirajo z obiskovalci in turisti. S poslovnim dogovorom pove
zani deležniki območja Starega vrha bi morali
nenehno komunicirati, sooblikovati kakovostno
ponudbo in načine komuniciranja le-te ter sodelovati pri trženjskem komuniciranju doživetij
ter prodaji oblikovane ponudbe, v obliki zagotavljanja skupnih finančnih sredstev, kadrov
in infrastrukture. Le tako lahko pritegnemo
zanimive ciljne skupine, ki bodo ostale na
območju dlje časa in si ga želele doživljati z
vsemi čutili, v vseh letnih časih.
Kot je dodal župan Milan Čadež, ki je bil
na delavnicah tudi prisoten, so razprave tekle v
pravo smer, bile so odlično vodene. »Predvsem
je pomembno, da posamezni ponudniki začutijo
potrebno po povezovanju in sodelovanju.
Pomembno je, da skupina deluje v isti smeri
za isti cilj, potem uspeh zagotovo ne bo izostal.
Sem velik optimist, vložiti pa bo potrebno zelo
veliko energije vseh akterjev.«
Kristina Z. Božič

Upokojenci

Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje
bo poslej potekala vsakodnevno
Ministrstvo za javno upravo (MJU) je sprožilo pobudo in v sodelovanju s pristojnimi institucijami prišlo do dogovora, da bodo prijave upokojencev na Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) potekale vsakodnevno in ne enkrat
tedensko, kot je bila praksa doslej.
Namen pobude je bil predvsem ta, da ne
bi več prihajalo do zamikov pri prijavah, posledica katerih je bilo nekajdnevno neurejeno
zdravstveno zavarovanje in s tem povezana
marsikatera težava.
Na ministrstvu so bili namreč obveščeni
o konkretnem primeru upokojenca, ki je prav
zaradi omenjenega zamika pri prijavi naletel
na velike težave. Upokojenec je želel nekaj ur
tedensko delati, kar zakon dopušča, vendar bi
se mu glede na število opravljenih ur tovrstnega dela posledično sorazmerno zmanjšala
pokojnina ali pa bi mu bila v celoti odvzeta.

Glede na to, da upokojenec na možnost, da
mu odvzamejo pokojnino, ni bil pripravljen, je
po prejemu obvestila z Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) zavrnil delo.
Iz ZPIZ-a je potem prejel novo odločbo o vrnitvi
pokojnine, ki je sicer znižana za čas, ko je nekaj
dni dodatno delal.
Zaskrbljujoče pri celotni zadevi je bilo
dejstvo, da v vmesnem času od odvzema pokojnine in ponovne vrnitve le-te, ni imel urejenega
zdravstvenega zavarovanja, kar je posledično
pomenilo težave pri nakupu zdravil ter pri
obisku zdravnika.

Medobčinska solidarnost in sodelovanje

Srečanje brez meja v Sloveniji
Predsednik Zveze koroških občin župan Ferdinand Vouk z delegacijo Alpskojadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACC) je po oktobrskih poplavah
obiskal našo občino.

Na ministrstvu menijo, da do takšnih situacij
ne bi smelo prihajati, zato so takoj pričeli z
reševanjem konkretne težave in jo v najkrajšem
možnem času tudi uspešno rešili. MJU skrbi za
informacijski sistem e-VEM, ki med drugim
nudi tudi elektronsko podporo postopkom za
prijavo v socialna zavarovanja, zato je bilo
ključno sodelovanje z ZPIZ, ZZZS ter ministrstvoma za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter za zdravje.
V prvi polovici leta 2015 bo vzpostavljena
tudi informacijska podpora za posredovanje
in obdelavo teh podatkov med ZZZS in ZPIZ,
prek sistema e-VEM, kot je že v obstoječem razvojnem načrtu, ki bo omogočala še bolj enostavno izvedbo teh postopkov in določene prihranke
tako na strani uporabnikov kot organov.
P. N.

Srečanje starejših
v Poljanah
V Poljanah so sredi oktobra pripravili vsakoletno srečanje starejših od 75 let. V tamkajšnjem
kulturnem domu se jih je zbralo 60, ki so se
odzvali povabilu krajevne organizacije Rdečega
križa. Ta je zanje pripravila kulturni program
in pogostitev, na harmoniko pa je za veselo
druženje zaigral Rajko Bogataj.

Foto: iz arhiva Občine Gorenja vas - Poljane

14. november – svetovni
dan sladkorne bolezni

Od leve proti desni: Bernard Sadovnik, Peter Lapanje, mag. Stefan Lesjak, župana Ferdinand
Vouk in Milan Čadež, Martin Hafner, mag. Filip Warasch
Župan naše občine Milan Čadež, ki je dele z vidika oblikovanja skupne strategije pri
gacijo sprejel, ji je najprej pokazal od naravne pridobivanju sredstev EU v novem razvojnem
katastrofe prizadeta območja, priložnost pa obdobju 2014–2020.
izkoristil, da je opozoril na siceršnji pozitiven
Predsednik AACC Bernard Sadovnik je
gospodarski razvoj občine. Koroška delegacija potrdil, da bo njihova organizacija za Zvezo
je obiskala tudi po vsem svetu poznano vrhun- občin in njene člane nadaljevala aktivnosti na
sko podjetje Marmor Hotavlje in še nekatera področju poglabljanja sodelovanja s slovenskidruga mednarodno uspešna podjetja.
mi občinami, da bi bil na ta način tudi v bodoče
Predsednik Zveze koroških občin župan omogočen čezmejni medkulturni dialog.
Ferdinand Vouk je bil izjemno presenečen nad
Pri obisku so bili navzoči tudi predstavnik
pozitivnim gospodarskim razvojem regije in je Zveze koroških občin Martin Hafner, svetnik
obljubil vso pomoč naši občini pri iskanju part- tržne občine Vrba/Velden mag. Štefan Lesjak
nerske občine na Koroškem pa tudi poglobljeno in mag. Filip Warasch, generalni sekretar
občinsko sodelovanje med koroškimi in sloven AACC.
P. N.
skimi občinami. To je še posebej pomembno

Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni so
objekte po celem svetu osvetlili z modro barvo.
Namen tovrstne akcije, ki poteka pod okriljem
Svetovne diabetične zveze (IDF), je opozarjati ljudi
na zdrav življenjski slog, ki lahko prepreči nastanek
sladkorne bolezni ali vsaj omili njene posledice.
Letos sta izpostavljena dva dejavnika, ki
pomembno vplivata na razvoj sladkorne bolezni
– zdrava prehrana in gibanje. Na plakatih, ki
spremljajo letošnjo akcijo, posebej opozarjajo na
to, da se zdravo prehranjevanje začne z zajtrkom
in da 30 minut vadbe na dan lahko za 40 odstotkov
zmanjša tveganje za razvoj sladkorne bolezni.
Omenjeni akciji se je pridružilo tudi Društvo
diabetikov Škofja Loka z Občino Škofja Loka.
Skupaj so loški grad za nekaj dni osvetlili z
modro barvo.
P. N.

Poslanska pisarna bo
odprta dvakrat na mesec
Občanke in občane vabim, da me obiščejo v poslanski
pisarni na sedežu občine Gorenja vas - Poljane, in sicer
vsak prvi ponedeljek v mesecu med 10. in 13. ter vsak
tretji ponedeljek v mesecu med 15. in 18. uro. Prav tako
me lahko dobite na mobilni številki 031/300-037. Vesel
bom vaših vprašanj in pobud.
Poslanec DZ RS Žan Mahnič
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Karateist Aleš Čadež

Iz Japonske se je vrnil s kolajno

foto: osebni arhiv Aleša Čadeža

Karate klub Ronin Poljane že od svojega nastanka posega po visokih rezultatih.
Tokrat so presenetili vse in domov s svetovnega prvenstva v Tokiu prinesli bronasto medaljo. Osvojil jo je Aleš Čadež.

Na sliki od leve proti desni: Nik Mahnič, Aleš
Jurij Šubic in Matic Proje
Konec oktobra je v Tokiu potekalo 13.
svetovno prvenstvo v karateju, na katerem so
nastopili tudi reprezentanti JKA Slovenije. Ti so
na tekmovanju dosegli najvišje uvrstitve do sedaj.
Poljanski klub so zastopali Aleš Čadež, Matic Proj
in Nik Mahnič pod mentorstvom Jurija Šubica. Na
rezultatih se je pokazal ves trud, ki so ga vložili
skozi leta treniranja. Vsi so se odlično odrezali,
Aleš pa je dosegel neverjetno tretje mesto.
Nedavno ste se vrnili iz Tokia. Kako se
počutiš ob takem uspehu?
Občutek je nepopisen, ker tega ni nihče
pričakoval. Zelo sem ponosen, ker je to prva
medalja, ki smo jo Slovenci prinesli s svetovnega prvenstva v karateju.

Kdo te je navdušil za karate?
V mladosti je tudi moj oče treniral karate. Ko sta starša opazila,
da imam preveč energije, sta ob
ustanovitvi kluba v Poljanah
vpisala še mene. Ta šport me je
že takoj pritegnil, ko pa sem začel
tekmovati, pa je bila možnost, da
odneham, dokončno izključena.

Kakšna je bila tvoja pot do
svetovnega prvenstva in kakšni
so bili tvoji začetki?
Začel sem trenirati pri 10-ih
letih, prvo leto, ko je bil naš klub
Čadež, trener ustanovljen. Na začetku smo začeli
s tekmovanji v Sloveniji, ampak
sprva nisem bil najbolj uspešen. Toda treningi so
se končno začeli obrestovati. Leta 2012 sem prišel
v reprezentanco in prvič nastopil na evropskem
prvenstvu v Parizu. Lansko leto sem naredil izpit
za črni pas in z evropskega prvenstva v Kruševcu
prinesel dve bronasti medalji. Tako sem tudi dobil
možnost nastopiti na svetovnem prvenstvu.
Kako ste se pripravljali na to prvenstvo?
Trenirali smo že celo leto, osredotočili pa smo
se predvsem na to tekmovanje. Poleti smo bili na
treningih na Madžarskem in kampu v Avstriji,
zadnje tri mesece pa smo trenirali še intenzivneje.
Tudi na Japonskem smo se posebej pripravljali.
Kako so potekale priprave na Japonskem?
Na Japonskem smo imeli možnost trenirati s

preostalimi člani slovenske reprezentance, zato
je v dvorani prevladoval timski duh. Trenerji so
dali poudarek najbolj specialnim udarcem, ki so
eni najpomembnejših pri napadanju, pomemben
del pa je bilo tudi raztezanje.
Kakšna se ti je zdela Japonska? Ljudje,
hrana, vzdušje …
Japonska se mi je zdela zelo domača, ker
sem bil tam že pred dvema letoma. Preizkusili
smo lokalno hrano, predvsem riž in morsko
hrano. Vzdušje je tam zelo dobro zaradi ljudi,
saj so vsi zelo prijazni. Zanimivo pa je, da je na
Japonskem ves sistem postavljen na levo.
Pravijo, da je karate način življenja. Kako
ga doživljaš ti?
Karate je v mojem življenju že rutina in
brez njega bi težko živel. Po napornem dnevu
je trening odlična sprostitev.
V kakšnem odnosu si s trenerjem?
Z Jurijem sva si zelo blizu, brez njega ne bi
bilo nobenega dosežka in nobene medalje. Me
motivira in svetuje pri izpopolnjevanju.
Kakšni so tvoji cilji za prihodnost?
Ena od mojih želja je postati državni prvak.
Spomladi bo evropsko mladinsko prvenstvo
v Pragi, kjer bomo poskusili doseči čim več.
Seveda pa je največja od želja ta, da se udeležim
svetovnega prvenstva leta 2017.
Karateisti so spet dokazali, da z močno
voljo, potrpežljivostjo in veliko treniranja lahko
dosežemo nepričakovano. Take medalje se ne osvoji kar tako, toda pod skrbnim očesom trenerjev
in z leti izpopolnjevanja je tudi to mogoče.
Mojca Šubic

Mesec požarne varnosti

Vaje so pokazatelj izurjenosti gasilskih enot
Gasilska zveza je pripravila dve tekmovanji,
in sicer njihov tradicionalni reli, že 24. po vrsti,
in mladinski kviz. Gasilskega relija v organizaciji
PGD Stara Loka se je udeležilo 13 moških in štiri
ženske ekipe iz naše občine. Ekipa članic Javorje
1 je zmagala, članice iz ekipe Poljane 1 pa so bile
tretje. Na kvizu gasilske mladine je sodelovalo
76 ekip, med njimi tudi pionirji, mladinci in
gasilci pripravniki iz našega občinskega gasilskega poveljstva (OGP). Med pionirji je drugo
mesto osvojila ekipa Poljane 1, ekipa Poljane 7
je v kategoriji mladincev zasedla tretje mesto. V
kategoriji gasilcev pripravnikov pa sta najboljši
V okviru dneva odprtih vrat so gasilci na Hotavljah
odkrili fresko zavetnika gasilcev Sv. Florjana, ki jo
je na zunanji del gasilskega doma upodobila Maja
Šubic. Na freski so upodobljene tudi nekatere
znamenitosti Hotavelj, in sicer cerkev svetega
Lovrenca, mlinski kamen in kužno znamenje.
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uvrstitvi dosegli ekipa Poljane 5, ki je pristala
na drugem mestu, na tretjem pa ekipa Trebija 1.
Najboljši dve ekipi iz vsakega kategorije sta se
nato uvrstili na mladinski kviz Gasilske zveze
Gorenjske, ki se je odvijal v Stražišču pri Kranju.
Pionirji iz Poljan so zasedli enajsto, pripravniki,
prav tako iz Poljan, pa četrto mesto.

Reševanje v primeru potresa

Tradicionalna gasilska vaja članov OGP
Gorenja vas - Poljane je bila letos v Lučinah.
Rdeča nit vaje je bilo reševanje v primeru potresa. »Vaja je v celoti, strokovno in organizacijsko,
zelo dobro uspela. Člani so vajo izvedli z zelo
veliko tehničnega znanja in strokovnosti,« je
ob koncu komentiral predsednik PGD Lučine
Edo Oblak. »Vaja, na kateri so sodelovala vsa
gasilska društva v poveljstvu, je bila zelo dobro
izpeljana. Prikazana sta bila reševanje z višine in
reševanje ponesrečenca iz vozila. Tovrstne vaje

Foto: Edo Oblak

V oktobru, mesecu požarne varnosti, so tako Gasilska zveza (GZ) Škofja Loka
kot društva pripravili nekaj tradicionalnih aktivnosti. Na območju naše občine
je potekala občinska vaja gasilcev.

Gasilci OGP Gorenja vas - Poljane so dobro
pripravljeni za reševanje ob naravnih in drugih
nesrečah, kar so večkrat tudi že dokazali.
so pokazatelj pripravljenosti gasilcev v naravnih
in drugih nesrečah, vidita se izurjenost enot in
možnost njihovega posredovanja. Omenjena vaja
je pokazala, da smo zelo dobro pripravljeni in
da delo na intervencijah poteka tekoče in usklajeno,« je po koncu vaje pojasnil poveljnik OGP
Gorenja vas - Poljane Roman Kokalj.
Lidija Razložnik

Šolska prehrana

Pomembno je, kako otrokom hrano
ponudimo in kako krepimo odnos do nje
V zadnjem času se vsepovsod poudarja pomembnost in kakovost lokalno pridelane
hrane. Na to pristojni opozarjajo tudi preko oglasov. Kako se z lokalno pridelano
hrano oskrbuje Osnovna šola (OŠ) Poljane in kako sam proces poteka, smo se
pogovarjali z učiteljico in organizatorico šolske prehrane Ireno Tehovnik.

Težavo predstavlja večja količina živil

OŠ Poljane trenutno naroča hrano pri osmih
lokalnih dobaviteljih ter petih slovenskih pridelovalcih (tudi od drugod). Pridelovalci sicer v

Tradicionalni slovenski zajtrk
Vsak tretji petek v novembru (letos 21. novembra)
obeležujemo dan slovenske hrane, letos že tretjič
zapored. Z njim želijo pobudniki in organizatorji akcije
(vključena so ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, za zdravje ter izobraževanje, znanost
in šport s partnerji) opozoriti ljudi na pomen oskrbe
s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed
pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki letos s
sodelovanjem vrtcev in osnovnih šol poteka že četrto
leto zapored. Vanj se vključujejo tudi na naših dveh
osnovnih šolah, v Poljanah in Gorenji vasi.

stik s šolo ne stopijo sami, vendar pa šola kljub
temu povabi posamezne ponudnike k sodelovanju.
»Pri oblikovanju dokumentacije za razpise si
pomagamo s Priročnikom z merili kakovosti za
izbor živil, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje,
in Priporočili za javno naročanje živil,« razloži
Tehovnikova. »Razpisno dokumentacijo in
predračune z zahtevami naročnika objavijo na
portalu javnih naročil ter na spletni strani šole.
Izbira ponudnikov poteka v okviru meril in ocenjevanja ponudb v sodelovanju z odvetnikom.«
Ko je proces zaključen, na OŠ Poljane sklenejo
okvirni sporazum za vsako skupino oz. podskupino živil s tremi ponudniki. Na OŠ Poljane imajo
srečo, saj je v okolici veliko lokalnih dobaviteljev.
Omejitve, ki jih pridelovalci pri tem zaznavajo, so
predvsem v veliki količini izdelkov oz. sestavin, ki
jih v šoli potrebujejo, ter v miselnosti, da se mora
cena živila zmanjšati. »Lokalni pridelovalci in
proizvajalci ne zmorejo vedno dobaviti zahtevanih
količin, ki jih šola in vrtec potrebujeta. Še vedno
so mnenja, da je bolje prodajati na trgu in prejeti
plačilo takoj. Šoli kot naročniku pa je poleg kakovosti hrane pomembno merilo tudi cena.« Pogoj,
da je nek dobavitelj izbran, je poleg cene še njegova zmožnost zadostiti količini sestavin oziroma

živil, ki so v razpisu. Izdelki morajo seveda biti
kakovostni. »Lokalni pridelovalci hrane se na
razpise ne odzivajo tudi zaradi prevelike količine
dokumentacije, zato menim, da bi potrebovali
nekoga, ki bi jim pri tem pomagal,« doda naša
sogovornica. Tehovnikova tako meni, da bi lahko
kmetijski svetovalci spodbujali dobavitelje lokal
ne hrane k sodelovanju in jim pomagali z nasveti,
kako se vključiti v kratke verige.
Kristina Z. Božič

Poljanski upokojenci na F3ŽO
V Cankarjevem domu v Ljubljani je od 29. septembra do 1. oktobra potekal 14.
festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) pod geslom Vsi smo ena generacija. Na
njem sta nastopili tudi dve skupini Društva upokojencev za Poljansko dolino.
F3ŽO je edinstvena prireditev za
starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor
povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju,
izboljšanju kakovosti življenja starejših
in uresničevanju solidarnosti med gene
racijami. Na festivalu je lahko vsakdo
našel zanimive vsebine in načine za
izražanje mnenj, nove poti k izboljšanju
življenja starejše generacije in tudi
možnost usmerjanja drugih na to pot.
Letos sta na festivalu zelo uspešno
nastopili tudi dve skupini Društva upokojencev za Poljansko dolino.
V drugem preddverju so s petjem in
igranjem nastopili Ljudski godci v sestavi Dramska skupina upokojencev v predstavi Vnuki o
Pavle Gartner - harmonika, Milan Oster- babicah in dedkih
man - klarinet, Andrej Derlink - perilnik in petje Minka Likar in Tone Kržišnik ter otroka Lan
ter Milan Kalan - škaf bas.
Dolenc in Ajda Kržišnik.
V veliki sprejemni dvorani pa je nastopila
Organizatorka in mentorica skupin je bila
dramska skupina s predstavo: Vnuki o babicah Milena Kejžar.
in dedkih, v kateri so zaigrali Cilka Bohinc,
V. B.
Foto: iz arhiva DU za Poljansko dolino

V OŠ Poljane so za izbiro dobavitelja hrane, ki
jo uporabljajo za pripravo obrokov, zavezani javnim
razpisom. »Naročila in sprejem živil opravlja vodja
kuhinje, jedilnike sestavlja organizatorica šolske
prehrane, po potrebi pa se sestane tudi skupina za
šolsko prehrano in pregleda tekoče zadeve,« razloži
naša sogovornica ter doda, da se osebje v kuhinji
trudi, da je hrana kakovostna, okusna in varna.
Poleg tega dosledno upoštevajo zahteve in določila
HACCP sistema. Gre za preventivni sistem, ki
omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nad
zor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja
v živilih, ki lahko ogrožajo zdravje človeka. Cilj
vzpostavljenega sistema je zagotoviti varna živila
za potrošnika. Varnost živil v glavnem dosežejo z
dobro higiensko prakso oziroma s spremljajočimi
higienskimi programi.
Pri organizaciji prehrane upoštevajo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah in Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Kosila za šolo in vrtec so enaka, ostali obroki pa
so večinoma različni. »Pri oblikovanju jedilnikov
smo pozorni na kombinacije živil, za uresničevanje
prehranskih smernic skrbimo tako, da v prehrani
zmanjšujemo količino maščob, soli in sladkorja.«
Otroke spodbujajo k pokušanju in uživanju novih
okusov in jedi, ki jih imajo manj radi, uživanju
zelenjave, ki je pripravljena na različne načine, polnovrednih jedi ter pitju vode in nesladkanega čaja.
Na jedilnik dnevno vključujejo živila iz lokalne oskrbe. Kot je še povedala Tehovnikova, se trudijo, da
je hrana čim bolj raznovrstna. Zadovoljstvo staršev
in učencev s prehrano enkrat letno preverjajo z
anketiranjem, vsako leto pa opažajo povečevanje
števila otrok, ki se prijavijo na šolsko kosilo.
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Bogastvo babičine skrinje

Klekljarsko društvo Deteljica

Ob 10-letnici delovanja pripravljajo Predstavitev
priročnika in razstava
jubilejno razstavo
Marsikomu se deset let zdi kratko obdobje, pri delu društva pa ne gre le za
obračanje strani koledarja, saj vsako leto pomeni niz raznovrstnih dejavnosti.

Foto: iz arhiva društva

jim jih je kar nekaj tudi z območja
Škofje Loke.
In kakšen je program dela
društva? Poleg že omenjenih tečajev
ustvarjalne delavnice omogočajo
seznanjanje z novostmi. Vsakoletna
razstava je prikaz ustvarjalnosti
domačih klekljaric. Ob obiskih
razstav in drugih prireditev v Sloveniji in tudi v tujini si klekljarice
širijo obzorje in se vračajo domov
obogatene z novimi zamislimi.
Žirovsko društvo Cvetke,
Spomin na enega od izletov Klekljarskega društva Deteljica klekljarska sekcija Murke pri
Tradicija klekljanja v Gorenji vasi ni omeje- Turističnem društvu Železniki in društvo Dena na čas obstoja društva. Sega precej nazaj v teljica so pred časom uveljavili blagovno znamko
obdobje, ko so čipke predstavljale skromen, Čipka dežele Kranjske.
a vendar pomemben vir zaslužka. Potreba
Letošnji jubilej društvo obeležuje s prepo izobraževanju klekljaric pa je narekovala gledno razstavo čipk v prostorih Osnovne šole
ustanovitev čipkarske šole daljnega leta 1909. Ivana Tavčarja v Gorenji vasi ter z izdajo osV Gorenji vasi se sicer ne moremo pohvaliti ebne poštne znamke in razglednice z motivom
z neprekinjenim izobraževanjem klekljaric, bilo klekljanega znaka društva.
Boris Klemenčič
pa ga je dovolj, da se je klekljanje ohranilo.
Sedaj za to skrbi društvo Deteljica s prirejanjem
začetnih in nadaljevalnih tečajev klekljanja za
Tečaj klekljanja
odrasle, poleg drugih aktivnosti pa zagotavlja
Vse, ki bi se radi naučili klekljati ali se izpopolniti
mentorstvo klekljarskima krožkoma v osnovnih
v tej veščini, Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja
šolah v Gorenji vasi in Poljanah.
vabi, da se vključijo v njihov tečaj. Informacije:
Društvo že deset let uspešno združuje
Francka Klemenčič, tel. št. 041/425-211.
klekljarice z območja občine, pridružilo pa se

izdelanih kostumov

S koncem letošnjega leta zaključujemo
projekt Bogastvo babičine skrinje, v
okviru katerega smo raziskovali, dokumentirali in poustvarjali oblačilni videz,
ki je obstajal na širšem škofjeloškem
območju v sredini 19. stoletja.
Projekt je potekal v partnerstvu Turističnega
društva Žirovski Vrh, Folklorne skupine Škofja
Loka, Centra DUO Škofja Loka in LAS loškega
pogorja in je bil sofinanciran iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalnih sredstev.
Potekale so številne delavnice za širšo
javnost, kjer smo se učili postopkov, ki so
bili potrebni za izdelavo oblačil v sredini 19.
stoletja.
Še posebej pa smo ponosni na to, da smo v
sodelovanju s številnimi strokovnjaki in institucijami na področju oblačilne dediščine uspeli
izdelati reprezentativne kostume za Folklorno
skupino Zala iz Žirovskega Vrha in Folklorno
skupino Škofja Loka. Nastalo je 29 kostumov,
ki odsevajo oblačilno kulturo takratnega časa.
Z zaključnim dogodkom, ki bo potekal 21.
novembra ob 18. uri v Kristalni dvorani in v
preddverju Sokolskega doma v Škofji Loki, pa
bomo širši javnosti predstavili naše delo. Na
zaključni prireditvi bomo predstavili priročnik,
v katerem smo strnili ugotovitve o oblačilni
kulturi v sredini 19. stoletja na Škofjeloškem,
ter razstavili skozi projekt izdelane kostume.
Na samem dogodku bodo razstavljeni vsi
kostumi, izbrane kostume pa si bo možno do
konca novembra ogledati tudi v Centru DUO
na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Lepo vabljeni!
Partnerji projekta
Bogastvo babičine skrinje

Predstavitev Poljanske doline v Celovcu

Foto: iz arhiva Občine Gorenja vas - Poljane

18. oktobra se je Poljanska dolina s svojimi
ponudniki, umetniki in rokodelci predstavila na
promocijsko-prodajnem sejmu v Celovcu v mestni
četrti Walzeneg pri Slovenskem atletskem klubu
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(SAK) Celovec. S poljanskimi dobrotami so se
predstavili: kmetiji Matic in Lužar, Mesarstvo Žunar
in Sirnica Pustotnik. Zadišalo je tudi po praženem
krompirju, ki so ga za pokušino pripravili člani
Turističnega društva Gorenja vas. Ročne spretnosti
so prikazali obdelovalci kamna iz Marmorja Hotavlje, karikaturist Boris Oblak, orodni kovač Jože
Krmelj, Irma Kopač z izdelavo vitražev ter Stane
Lamovšek z ročnim struženjem lesa. Za veselo
vzdušje je poskrbel harmonikar Andraž, v pristnih
nošah iz 19. stoletja pa so zaplesali člani folklorne
skupine Turističnega društva Žirovski Vrh.
P. N.

Člani folklorne skupine Zala Žirovski Vrh v
novih kostumih pozirajo v toplarju ob dvorcu
Visoko.

Cerkev v Jarčjem Brdu

Zaključek desetletne prenove
Foto: Jure Ferlan

V Jarčjem Brdu stoji romarska cerkev svetega Valentina, ki velja za priprošnjika
za zdravje, v novejšem času pa je bolj znan kot varuh zaljubljenih. Cerkev so v
zadnjih desetih letih temeljito prenovili.

19. oktobra je bilo praznovanje ob zaključku
obnovitvenih del. Mašo in obred blagoslova je vodil
Franci Trstenjak, urednik Radia Ognjišče. Slovesnost
je s petjem obogatili javorski moški pevski zbor,
za lepe melodije zvonov pa pritrkovalci od blizu in
daleč. Obredu je sledilo pravo ljudsko slavje z bogato
pogostitvijo za vse obiskovalce dogodka. Za veselo
razpoloženje so poskrbeli domači godci.

shranili, prepleskali so notranjščino. Naredili
so nove klopi z razgibano oblikovanimi stranicami, lesene stopnice in pod na koru, nova
okna in vrata ter očistili ves inventar. Iz velike
skale, ki so jo našli med obnovo, so izdelali
izvirno oblikovano oltarno mizo. Dela sta vodila
ključarja Vladimir Debeljak in Anton Bogataj
skupaj z gradbenim odborom, v katerem je bil
med najaktivnejšimi Luka Demšar.

Brez radodarnosti vaščanov ne bi šlo

Kot je povedal javorski župnik Ciril Istenič,
k soseski cerkve spadajo tri majhne vasi Jarčje
Brdo, Mlaka in Krivo Brdo. Skupaj premorejo
le okoli 70 prebivalcev. Obnova ne bi bila
mogoča brez njihove požrtvovalnosti in sodelovanja, saj so poleg darovanega denarja opravili
veliko prostovoljnega dela. Na pomoč so jim
priskočili še številni drugi javorski župljani,
PGD Javorje in drugi dobrotniki. Prijavili so
se tudi na občinski in državni razpis za obnovo kulturne dediščine in tako pridobili nekaj
sredstev. V desetih letih so s celovito obnovo
cerkve opravili izjemno in veliko delo in tako
ohranili kulturni spomenik naslednjim rodovom. S složnim sodelovanjem so lahko vzor
marsikateremu kraju pri nas.

Cerkev svetega Valentina 19. oktobra letos. Ob jesenskem žegnanju so vaščani praznovali
zaključek desetletnih del.
Vsako leto je na valentinovo na Jarčjem strelovod. V letu 2011 so injicirali razpoke v
Brdu romarski shod, žegnanje pa je kar dvakrat, zidovih ter v notranjščini popravili oboke in
maja in oktobra. Sprva je bila cerkev posvečena omet. Poleg tega so opravili še veliko manjših
svetemu Jakobu, kasneje so ji namenili sedan- zidarskih del in popravili kamnite elemente,
jega zavetnika, sodi pa pod javorsko župnijo. stopnice in portale. Pred dvema letoma so nazaj
V listinah se cerkev omenja šele v začetku 16. položili prvotni tlak iz starih cementnih plošč,
Jure Ferlan
stoletja, vendar je zagotovo stala že prej. Na ki so jih pred začetkom obnove odstranili in
starost opominja gotski portal glavnega vhoda.
Stavbo so večkrat predelali, največji poseg se je
zgodil sredi 19. stoletja. Na kmetiji pri Benetku
v Luši sta v tem času živela brata Jakob in
8. novembra je bil za člane dramske sekcije KUD Zala Lučine poseben dogodek. Premierno smo
Valentin ter njuna sestra Urša. Sklenili so, da se
v Lučinah uprizorili veseloigro Jeppe s hriba, ki smo ji posvetili kar nekaj vaj in priprav. Polna dvorana
ne bodo poročili, in so celotno premoženje nanam je s svojo energijo dala še dodaten zagon in humorno besedilo Ludviga Holberga, ki izvira iz
menili gradnji nove in večje cerkve na Jarčjem
18. stoletja, je zaživelo tudi v današnjem času. Glavni lik, kmet Jeppe, rad spije kozarček ali dva, da
Brdu. Leta 1854 so staro cerkev razen zvonika
pozabi na tegobe, ki ga pestijo, predvsem na svojo ženo Nille, ki ga vseskozi pretepa. Na poti v mesto
iz 18. stoletja in vhodne lope, podrli. Novo v
se oglasi v gostilni, kjer ga pijača ponovno premami in kasneje zaspi na polju. Tam ga najdejo baron
neogotskem slogu je zgradil loški stavbenik
in njegova lakaja ter oskrbnik, ki si z nedolžnim kmetom privoščijo šalo. Preoblečejo ga v barona in in
Molinaro, zidarji so prišli iz Italije. Obok v
ga do konca predstave na izpustijo iz svoje burke, tako da Jeppe na koncu ne ve več, kdo in kje je.
ladji podpirajo štirje stebri, kar spominja na
Igralska zasedba: Janez Alič, Ana Oblak, Matej Martinčič, Jakob Cankar, Mohor Jurjevič, Jaka Oblak,
arhitekturo mestne cerkve v Škofji Loki. Še
Nuša Jurjevič in Jaka Osredkar je uspešno popeljala gledalce skozi komedijo in jim privabila nasmeh
iz prejšnje cerkve se je ohranil zanimiv kip
na obraz. Igro so v svojih
svetega Valentina, ki ozdravlja na tleh ležečega
najboljših časih uprizorili
božjastnega dečka.
tudi bivši člani KUD Zala, ki

Z obnovo začeli 2004

Zaradi zelo vlažnega terena, na katerem
stoji cerkev, ter slabih temeljev so se na njej
začele pojavljati razpoke. Vaščani so leta
2004 sklenili, da se lotijo temeljite obnove.
Najzahtevnejše je bilo utrjevanje temeljev. Leta
2008 so zaključili prvo fazo gradbenih del in
prenovili streho. V letu 2009 so obnovili fasado
na cerkvi in zvoniku, ki je zopet dobil izvirno
bogato baročno poslikavo v beli in opečnati
barvi. V letu 2010 so uredili še nekatera dela
na zvoniku, drenažo, električno napeljavo in

so bili na premiero posebej povabljeni in so večer
zaključili ob pogostitvi in
druženju. Ponovitve smo
do sedaj izvedli v Lučinah,
na Sovodnju in v Poljanah,
čakata pa nas najmanj še
dve, in sicer 22. novembra
v Sostrem v Ljubljani in
23. novembra na Črnem
Vrhu.
Maja Čadež, režiserka

Foto: Matej Filipič

Jeppe v Lučinah
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Iz OŠ Poljane

Radio in televizija osebno
Že sredi oktobra se učenci po navadi veselijo jesenskih počitnic. Letos pa so še pred
počitnicami šolska vrata v sredo, 22. oktobra, ostala zaprta, saj so celotno Poljansko
dolino prizadele hude poplave. Mnogi učenci, predvsem z desnega brega Sore, zaradi
pobesnelih in uničujočih pritokov niso mogli priti v šolo še naslednjega dne.

Teden pred poplavami so osmošolci obiskali
kmetijo Pr’ Matic’ in Karlovski mlin. Pr’ Matic’
so si ogledali predelavo sadja in sami poskusili,
kakšna je razlika v okusu med nepasteriziranim
in pasteriziranim jabolčnim sokom. Ponudili so
jim še suha jabolka in suhe hruške. V Žirovskemu
Vrhu so obiskali Karlovski mlin. Pokazali so jim,
kako lahko ločimo žita med seboj in kako se jih
očisti prahu. Kasneje so v mlinu opazovali, kako
se melje moka in kako se seje. Stopili so tudi v
pekarno, v kateri je omamno dišalo. Po ogledu so
se vrnili v šolo ter tam rešili učni list in na plakate
napisali poročilo. Čez en teden pa so na žalost
videli, kako so poplave prizadele Karlovski mlin
in uničile vse, kar so si imeli priložnost ogledati.
Pred počitnicami je učence osmih razredov čakal

še kulturni dan. Ogledali so si, kako je mesto Ljubljana zaznamoval sloviti arhitekt Jože Plečnik.
V Javorjah se je sredi oktobra za 18 učencev naše
šole odvijal prav poseben tabor, na katerem so počeli
zelo zanimive stvari. Gostoljubje jim je nudila stavba
podružnične šole, kjer so tudi prespali. V petek so
obiskali hidroelektrarno, iskali skrite kotičke javorske šole, spremljali potopisno predavanje o Egiptu
in s teleskopom opazovali nočno nebo. V soboto so
izpeljali orientacijski pohod, dva reševalca pa sta jim
predstavila delavnico prve pomoči.
V okviru projekta SKK – Priložnost za
vsakogar! smo izvedli pohod na Sv. Volbenk.
Povabili smo še druge šole: učence OŠ Ivana
Groharja, OŠ Škofja Loka - Mesto, OŠ Cvetka
Golarja in njihove mentorje.

Učenci 1. triletja so se učili šivati. Vsak
razred se je naučil nečesa drugega. Prvošolčki
so sešili snežake, drugošolci metulje in učenci
tretjega razreda jesenske bučke.

Šolski novinarji do bogatih informacij

V okviru projekta Rastem s knjigo so se dan
po poplavah v Škofjo Loko odpeljali sedmošolci.
Najprej so odšli v Knjižnico Ivana Tavčarja in
tam izvedeli veliko novega. Zelo so se razveselili,
ker so dobili knjigo Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja. Kasneje so se sprehodili po mestu
in v Puštalu šli čez Hudičevo brv, pod katero je
tekla še vedno visoka in umazana Sora.
Učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo
so si tudi v živo ogledali, kako nastajajo radijske
in televizijske oddaje. V enem dnevu so obiskali
Radio Sora v Škofji Loki, Radio 1 v Ljubljani in
medijsko hišo Pro Plus. Na Radiu Sora jim je gospa
Tanja Barašin povedala veliko o zgodovini radia, o
vrstah radijskih postaj in poslušanosti, o tem, kako
snemajo in montirajo posnetke. Tudi posneli so jih
in lahko so poslušali svoje glasove.
Na Radiu 1 so v studiu spremljali oddajanje v
živo. Radijski voditelj Matjaž Lovše jim je pojasnil,
čemu služijo vsi aparati, ekrani in lučke v studiu, na
koncu pa je dekletom delil svoje avtograme.
V medijski hiši Pro Plus jih je sprejel gospod
Denis Oštir in jih popeljal po celi stavbi. Ogledali
so si studio, v katerem snemajo oddajo 24 ur, Pop
in, Vreme in Preverjeno. Videli so tudi režijo,
sobo, kjer maskerke pripravljajo nastopajoče,
in garderobo, kjer hranijo ogromno oblačil in
čevljev. Bili so tudi v studiu, kjer snemajo Svet
na Kanalu A, Epilog, Eurojackpot in oddajo Pazi,
kamera. Največji studio je zgoraj – v njem se
odvija oddaja Slovenija ima talent in studijski del
resničnostnega šova Gostilna išče šefa.
Bernarda Pintar

Vrtec Javorje

Teden otroka in simbioza giba
V tednu otroka smo vzgojiteljice skupaj z nekaterimi zunanjimi sodelavci pripravile
pestre in zanimive dejavnosti. Na simbiozi giba smo se družili z dedki in babicami.
V ponedeljek nas je obiskala knjižničarka iz
krajevne knjižnice Poljane in nam prebrala knji
go o jeseni. Obljubili smo, da ji do naslednjič
narišemo risbice. Čas do malice smo izkoristili
še za ustvarjalne delavnice. Ker smo ekovrtec,
smo iz odpadne embalaže izdelali sovice, ki
sedaj krasijo hodnik našega vrtca.Tudi torek je
bil v znamenju branja. V šolskih prostorih so
se pojavile nenavadne stopinje in bele golobice,
ki so nas pripeljale do cilja – bralnega zaklada.
Knjigo, ki je bila v zakladu, nam je prebral
učenec Andrej, skupaj pa smo tako kot Mišek
Tip ugotovili, da nam je v vrtcu lepo, ker se
radi družimo in igramo skupaj. Sreda je bila
posebno zanimiva. Obiskal nas je Boris Oblak,
ki nam je predstavil različne instrumente. Vse
smo lahko tudi preizkusili, skupaj smo peli in
muzicirali, nazadnje pa smo skupaj še ustvarili
glasbilo ‘gudalo’. V četrtek smo se najprej igrali
z igračami, ki smo jih tokrat lahko prinesli od
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doma. Najprej je bilo potrebno nekaj usklajevanj – saj bi vsi radi preizkusili vse igrače – ,
potem pa je igra lepo stekla. Še bolj zanimivo
pa je bilo v telovadnici, saj zaradi dežja nismo
mogli v naravo. Učitelj športne vzgoje nam je
pripravil zanimiv poligon, kjer smo prav vsi
preizkusili svoje moči in spretnosti.V petek
smo obiskali gasilski dom. Gasilci so se tako
kot vsako leto zelo potrudili in nam pripravili
zanimivo in poučno predstavitev svojega dela
in opreme, ki jo uporabljajo. Druženje smo
nadaljevali ob pečenem kostanju.

Gibalna urica s starimi starši

V okviru projekta Simbioza giba smo skupaj
s starimi starši izvedli gibalno urico. Začetno
ogrevanje je bilo še nekoliko zadržano, a se je
tekmovalni duh pri štafetnih igrah hitro razvnel.
Tekmovalci so tekmovali po svojih najboljših
močeh, ostali pa smo glasno navijali za vse

‘Gasilska’ z javorskimi gasilci
sodelujoče. Rezultat je bil neodločen. Pri igri s
padalom smo uživali vsi, najbolj pa otroci, ki so
se najraje skrivali pod njim. Umirili in sprostili
smo se ob preprosti masaži, ki so jo stari starši
izvajali na svojih vnukih.
Odzivi starih staršev so bili zelo pozitivni,
skupaj smo preživeli malce drugačno, a aktivno
in zabavno dopoldne.
Vzgojiteljica Antonija Dolenc

PŠ Lučine

Oblikovanje je vse okoli nas
V podružnični šoli v Lučinah smo izvedli zelo zanimiv kulturni dan z naslovom Oblikovanje je vse okoli nas. Izvedbo so ponudili študentje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje iz Ljubljane pod vodstvom naše bivše učenke Nuše Jurjevič.

trakove, volno, peno … Zadnjo uro je sledila
predstavitev opravljenega dela. Družabne igre
so zanimive za igranje med odmori, v jutranjem
varstvu ali podaljšanem bivanju.
Ugotovili so, da je veliko oblikovanja res
povsod okoli nas. Učenci so bili v vseh dejavnostih maksimalno aktivni in so pri oblikovanju različnih izdelkov resnično uživali.
Martina Jelovčan, vodja PŠ Lučine

Že 20. Urekov pohod
na Goro

V prvem razredu so dan začeli s pravljico Leteči kovček Oliverja Strahovskega.
V dvojicah so nato naredili načrt za hišico,
ki lahko postane tudi kovček in obratno. S
pomočjo različnih materialov so to hišico tudi
izdelali.
Učenci 2. in 3. razreda so se najprej pogovarjali o odpadni embalaži. V nadaljevanju so
v trojkah naredili načrt za škatlo, v kateri bi
shranjevali makarone. Izdelali so tudi reklamo
(plakat), kako bi privabili in prepričali kupce,
da bi kupili ravno ta izdelek.
V 4. in 5. razredu so se najprej pogovarjali
o tem, kje se srečajo z oblikovanjem, kaj vse
je oblikovano, kdo oblikuje, katere lastnosti
mora oblikovalec upoštevati … Izpostavili so

primer stola. Našteli so različne stole: z naslonjalom, brez njega, stol v gledališču, v kavarni,
zobozdravniški stol … in ugotovili, da mora biti
vsak stol oblikovan za določen namen. V nadaljevanju so se razdelili v skupine in oblikovali
družabno igro. Sami so si izmislili pravila igre,
jo naredili in praktično preizkusili.
V delavnicah so za izdelavo uporabljali
karton, lepenko, papir, tulce, različne barvne

11. oktobra je pod okriljem RTV Slovenija,
Olimpijskega komiteja Slovenije in Športnega
društva Marmor Hotavlje potekal jubilejni,
že 20. Urekov pohod na Goro. Pohodniki in
ljubitelji rekreacije so na pot proti Gori krenili s
Hotavelj ali iz Gorenje vasi in se vmes okrepčali
na turistični kmetiji. Malo pred 12. uro so pri
cerkvici na Gori sodelavci športnega programa
RTV pripravili kratek program v spomin na njihovega športnega kolega – novinarja Staneta
Ureka oz. njegovo delovanje na področju rekreacije. Manjkali nista tradicionalna ocvirkovca
in jutranja telovadba, ki jo vsako leto pripravijo
pod vodstvom telovadca Tomaža, ki ni nikoli
manjkal v rednih jutranjih telovadnih nasvetih
Staneta Ureka na nacionalnem radiu.
Pohod na Goro je predstavljal tudi zadnjo aktivnost v sklopu prav tako jubilejne 20.
Hotaveljske grče v organizaciji Športnega
društva Marmor Hotavlje.
P. N.

Srečanje podružničnih šol v Javorjah
Že tradicionalno se vsako jesen srečamo.V
začetku smo se srečevale podružnične
šole naše občine (s Sovodnja, iz Lučin in
Javorij), zadnja leta pa smo druženje razširili
in na srečanje povabili tudi podružnične šole
Šentjošt nad Horjulom, Črni Vrh nad Polhovim
Gradcem, Ledine in Vrh Svetih Treh Kraljev.
Letos smo bili gostitelji srečanja v Javorjah,
kjer se nas je srečalo sedem podružničnih šol.
Učencev in učiteljev nas je bilo skupaj okrog
200. Dan smo preživeli v prijetnem vzdušju, tudi

vremenu nismo pustili, da bi nam ponagajalo.
Po jutranjem sprejemu in pozdravu ravnateljice
OŠ Poljane Metke Debeljak smo se peš podali
proti Staremu vrhu. Pri koči nas je čakal lep
razgled in malica iz nahrbtnika. Nižje, na travniku pod kočo pa so se učenci vseh podružničnih
šol pomerili v zabavnih štafetnih igrah.
Letošnje srečanje je imelo pridih 110-letnice
podružnične šole v Javorjah, ki jo bomo pra
znovali v letu 2015.
Vodja Podružnične šole Javorje, Marta Gornik
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Iz OŠ Gorenja vas

Druženje v tednu simbioze
Letošnja simbioza je potekala v duhu gibanja. Smo Zdrava šola, sodelujemo z
Zavodom za varovanje zdravja in dobili smo pobudo, naj tokrat organiziramo
športne aktivnosti.

delavnicah. Po skupnem srečanju v avli
je sledila odločitev, v
katero skupino bi si
želeli, nato je menjava potekala na dvaj
set minut z vmesnim
oddihom in sladkanjem s slastnimi
palačinkami, polnjenimi z borovničevo in
jagodno marmelado in
prelitimi s čokoladnim
in karamelnim prelivom. Na razpolago
je bil tudi sok in sadje
Šolske sheme. Na
floorballu je zmanj
kalo palic in kakšna
od babic je bila zaRazmigavanje na aerobiki s Špelo Borovič Knafelj
Učenci MEPI-ja in mentorici Mateja Barbič dovoljna, pri plesnih vajah se ni uspel nihče
in Alenka Jesenko so prevzeli celotno orga- izmuzniti, kajti Petra Slabe je vse »zbezala« na
nizacijo dneva druženja staršev, babic, dedkov, plesišče, kljub temu da so se posedli daleč zadaj
tet in stricev. Učenci prve triade so odnesli do- na klopi. Aerobika v prvi skupini ni povzročila
mov vabilo, kjer so bili vsi odrasli lepo vabljeni toliko potu kot potem v drugi in tretji. Prisotni
na druženje in aktivno sodelovanje v športnih so nam povedali, da so se zelo razveselili vabil

Palačinke so šle za med. Učenci so s prodajo
zaslužili 96 evrov in vse namenili Šolskemu
skladu.
na druženje, da so zelo uživali. Na plesu so
bili nekateri gibi taki, ki jih babice in dedki
doma ne izvajajo in so se pošteno razmigali.
Nekateri so pripeljali celo družino – doma ni
bilo potrebno kuhati, saj je bilo na voljo toliko
dobrot. Uživali so v floorballu pod vodstvom
Nejca Šege, Špela Borovič Knafelj je kot vodja
aerobike poskrbela za vaje na stepu, krepilne in
sprostitvene vaje, skratka za obilo zabavnega
druženja. Mateja in Alenka pa sta ugotovili, da
bi mogoče lahko izvedli take delavnice vsak
dan v tednu simbioze, saj so se učenci devetega
razreda – Mepijevci zelo potrudili.

Še druge šolske novice
Vrtiljak poklicev

Učenci osmih razredov so v okviru
tehniškega dneva obiskali Vrtiljak poklicev.
Prireditev je bila organizirana že četrto leto
zapored in jo vsako leto gosti druga gorenj
ska srednja šola. Predstavitev poteka v obliki
delavnic, ki jih vodijo dijaki in njihovi mentorji.
Vsako leto pripravijo tudi stojnice, ki si jih
osnovnošolci ogledajo na skupnem prireditvenem prostoru. Največ zanimanja je bilo za
poklic vzgojitelja predšolskih otrok, frizerjamanikerja, strojnega tehnika, oblikovalca kovin
in orodjarja ter poklice s področja avtoservisiranja. Še ena redka posebnost današnjega časa
– obisk na Vrtiljaku poklicev in prevoz je za
osnovnošolce brezplačen.

Na kmetiji Pri Mraku

Tretji razred je imel naravoslovni dan na
kmetiji Pri Mraku. Tam je res zanimivo, saj si
otroci najprej ogledajo hlev z vsemi živalmi.
Pot skozi hlev je kar dolga, kajti tam so krave,
biki, pujsi, zajci, koze, kokoši, konji ... Na
»šupi« (lopi) si ogledajo potek dela, od sejanja
do mlačve pšenice, v malem muzeju pa vidijo
veliko pripomočkov, ki se na kmetiji uporabljajo danes, in tistih, ki so se uporabljali včasih.
Medtem se v posebnem prostoru pripravi mentrga za mesenje kruha. Vsak učenec naredi svojo
žemljico, pletenico, hlebček. S konjsko vprego
so se učenci odpeljali tudi proti Zali.
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Sorica

Kulturni dan za četrti razred smo že tretje leto
zapored organizirali v Sorici, kjer učenci uživajo
v glasbeni in likovni delavnici. Spoznajo veliko
raznolikih inštrumentov in nanje tudi igrajo. Na
koncu so zaigrali v orkestru tako, kot bi trenirali
že nekaj dni. V likovni delavnici so se naučili
risati konja in mnogi so bili taki, da bi jih lahko
kar zajahali.

Tekmovanja

Imeli smo tekmovanje iz angleščine. Učenci
so se potili pri reševanju nalog iz sladkorne
bolezni. Tudi na tekmovanje iz logike je bilo
prijavljenih kar precej učencev. Na Razvedrilni
matematiki je bilo 53 učencev. Sara Buh in Meta
Ažbe sta se uvrstili na državno tekmovanje.

Ples

Deveti razred pripravi trikrat na leto ples.
Vsak oddelek je enkrat zadolžen za organizacijo.
To pa pomeni, da napiše in nariše več plakatov
in jih izobesi po šoli, sestavi obvestilo za branje
po ozvočenju in sodeluje pri pobiranju vstopnine
in prodaji čipsov in pijače. Dogovorili smo se, da
plesi bodo, če bo potekalo vse po navodilih razrednika in učiteljev, ki so dežurni na plesu. Tokrat je
DJ Rdeča kapica poskrbel za ustrezno glasbo.

Jesenske počitnice

Organizirali smo jesenske počitnice in dobili
od mnogih staršev pozitivno povratno informacijo. Štiri dni pred prazniki so bili učenci

doma, a imeli so možnost priti v varstvo na
razne športne aktivnosti v času počitnic. Prvi
dan so se razdelili na dve skupini in imeli z
učiteljico Darjo aerobiko v avli, z učiteljico
Nežo pa razne aktivnosti z žogo v telovadnici.
Preden so zaključili, so izkoristili lep sončen dan
in se igrali še na zunanjih igriščih šole. V torek
smo odšli do Jermance, kajti bil je dogovor, da
gremo do Karlovskega mlina, a zaradi razdejanja ob poplavi nismo zavili v tisti konec. V
sredo je prevzel vodenje dopoldneva Nejc in s
pomočnikom pripravil mnogo zanimivih iger in
igranje floorballa. V četrtek so imeli na programu
različne elementarne in zabavne igre z Lucijo in
Heleno. Petek pa je bil namenjen družinski idili
in upam, da ste jo vsi dobro izkoristili.

Dobrodelnost

Do sedaj smo zbirali papir že dvakrat in del
denarja od zbranega bomo namenili za učence
devetega razreda, kajti ob koncu šolskega leta
imajo polno izdatkov. Za učence šestega razreda
se zbira denar za znižanje cene smučarske šole
v naravi. Papir hranite doma. Ob akciji bodo
učenci šole obveščeni, da ga boste prinesli
pravočasno na staro zbirno mesto. Zelo smo
bili veseli dobrodelnosti ŠD Slemene, kjer so
vključeni športniki z Gorenjih, Dolenjih Brd
in Hlavčih Njiv. V šolski sklad so prispevali
340 evrov. Denar sta prinesla predsednik Matej
Ržek in računovodja Simon Demšar.
Jana Rojc

Na 8. Rallyju Idrija 10. in 11. oktobra je sodelovalo pet posadk društva
OPV Šport. Reli se je končal z osvojenim 2. mestom v diviziji I. posadke
Martin Mlinar-Miran Mlinar (MG ZR 105). Mlinarja sta osvojila tudi 3. mesto
v diviziji III. pokalnega prvenstva AŠ 2005. Zmaga v diviziji je zasluženo
pripadla posadki Jan Mrak-Luka Kuštrin, 3. mesto je osvojil Alen Lampe
s sovoznikom Jankom Kožmanom.
Andrej Velkavrh in Nina Gorenc (VW Polo) sta večino dirke zanesljivo držala
3. mesto, a žal se jima je na zadnjem ovinku hitrostne preizkušnje Čekovnik
II odlomila polosovina. S tem sta si na HP6 Zadlog II nabrala kar 4-minutni
zaostanek za najboljšimi. Na koncu sta s pomočjo mehanikov uspešno in zelo
hrabro pripeljala do cilja in osvojila končno 8. mesto v diviziji I. do 1400 ccm.
Posadka Anže Tušar in Monika Terglavčnik (VW Polo) je odpeljala svoj prvi
pravi reli in dosegla 13. mesto med 24 prijavljenimi posadkami divizije I.
Ostali dve posadki relija žal nista končali. Marjan Oberžan in Petra Gerbec z Yugom sta na hitrostni preizkušnji Čekovnik doživela nesrečo, Simon
Mlinar in Rok Nartnik z Yugom pa sta odstopila zaradi tehničnih težav.
Pred nami je še zadnji reli v Poreču in borba za naslov državnega prvaka
v diviziji I bo izredno napeta. V skupni razvrstitvi državnega prvenstva vodi
posadka Mihevc-Bobnar s 106 točkami pred posadko Velkavrh-Gorenc z 92
točkami in posadko Mrak-Kuštrin s 85 točkami. Na četrtem mestu sta Mlinarja
z 82 točkami. Obeta se hud boj za najvišja mesta v državnem prvenstvu.
V generalni razvrstitvi za državno prvenstvo je zmagal Aleks Humar
(Renault Clio R3) pred Rokom Turkom (Peugeot 208 R2), tretji je bil Grega
Premrl (Citroen DS3 R3).
Peter Oblak, predsednik OPV Šport

Otroci so ustvarjali pod budnimi očmi čarovnic.
Naslednji javni dogodek bo v soboto, 6. decembra, in sicer balinanje za 4. Pokal
Rupnikove linije. Pričetek bo ob 10. uri, ko bo tudi redno mesečno vodenje po utrdbi.
Ob 14.30 bo otroke obiskal tudi Miklavž. Vabijo gostilni Jager in Na Vidmu ter Občina
Gorenja vas - Poljane.
P. N.

Foto: iz arhiva OPV Šport

Uspešen Rally Idrija za posadke OPV Športa

Zadnji dan meseca oktobra so v utrdbi na Golem vrhu kraljevale
čarovnice. Otroci so se jim pridružili ob petih in pod budnimi očesi čarovnic
ustvarjali iz buč in izdelovali simpatične pajkce. Na obraz so jim pričarale
manjše poslikave, dobili so svetlečo se vstopnico za temen rov, kamor so
se podali skupaj s čarovnico Agato. V rovu so poslušali pravljico in zaplesali
čarovniški ples, ki je temni utrdbi dodal nekaj otroške norosti. Čarovnice in
otroci smo bili zadovoljni, ponovno pa se vidimo prihodnje leto!
Za starejše čarovnice in čarovnike je v poznejših urah poskrbela
Okrepčevalnica Matija in slišali smo, da so se prav tako zabavali. Pa lep
čarovniški pozdrav!
Maja Čadež
Foto: Maja Čadež

Čarovnice v bunkerju Goli vrh

Sovodenjski gasilci
na obisku pri prijateljih iz Salzburga

Foto: iz arhiva PGD Sovodenj

Martin in Miran Mlinar sta se na Rallyju Idrija veselila osvojenega
2. mesta v diviziji I.

Gregor Stanonik
med najboljšimi gasilci na svetu
Gregor Stanonik, član PGD
Gorenja vas, se je pred kratkim
vrnil s tekmovanja Firefighter
Combat Challenge iz Phoenixa v
ZDA. Tam je nastopil v slovenski
ekipi, ki so jo sestavljali še Domen Pavlič (PGD Begunje), Matic
Zupan (PGD Moste), Anže Habjan
(PGD Podnart) in poklicni gasilec
Amer Čosič iz gasilske enote
Nova Gorica. Med skoraj 600
gasilci iz vsega sveta so ekipno
dosegli šesto mesto, med posa
mezniki je bil Gregor Stanonik
22., v dvojicah pa sta z Anžetom
Habjanom dosegla 14. mesto.
Gregorju in njegovim tovarišem
iskreno čestitamo!
P. N.

Foto: iz osebnega arhiva

O letošnji ledeni ujmi v februarju je bilo že veliko povedanega in
napisanega. Drži pa tudi, da se v vsaki, še tako slabi stvari, najde nekaj
dobrega. Takrat, ko so se sovodenjski gasilci spopadali z najobsežnejšo
intervencijo v svoji zgodovini, so jim prek pomoči Evropske Unije na pomoč
priskočili gasilci iz Salzburga. Pripeljali so nekaj zelo zmogljivih agregatov
in skrbeli, da je v času krize prišlo čim več elektrike do gospodinjstev. Kljub
jezikovni in kulturni pregradi so se med Sovodenjčani in Salzburžani stkale
prijateljske vezi. Že takrat so salzburški gasilci obljubili, da se bodo oglasili
na 60-letnici Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Sovodenj, ki je bilo
junija. A je nesreča hotela tako, da so se ravno takrat, ko je bil eden redkih
lepih poletnih vikendov pri nas, oni doma spopadali s poplavami.
Če ne pride gora k Mohamedu, gre Mohamed h gori, so rekli sovodenj
ski gasilci in so se podali na gasilski izlet v Salzburg.
Tam so jih z veseljem pogostili njihovi prijatelji, jim pokazali vso svojo
opremo in jim odgovorili tudi na vsa vprašanja. Člani PGD Sovodenj pa
so imeli priložnost, da se jim s skromnimi darili in priznanjem zahvalijo za
vso pomoč, ki so jo bili od njih deležni v februarski ujmi.
Obljubili so, da se junija prihodnje leto vrnejo na Sovodenj, da bodo
lahko skupaj proslavili prevzem novega vozila. Upamo le, da bo tisti konec
tedna nesreča počivala tako v Salzburgu kot na Sovodnju.
Lenart Šifrar
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Ob izgubi Vaših najdražjih Vam priskoĀimo na pomoĀ in Vam v celoti opravimo kompletno pogrebno storitev.

• prevozi od kraja smrti

(na dom, v mrliško vežico, na upepelitev, po Sloveniji in v tujini)

• prodaja pogrebne opreme
• postavitev odra na domu
• dobava in dostava žalnih aranžmajev
• naroĀilo pevcev in trobente
• poveĀava fotograje pokojnega
• fotograranje in snemanje pogreba
• posredovanje osmrtnic

•
•
•
•
•
•

izkopi klasiĀnih in žarnih jam
urejanje pokopališĀ in grobov
klesanje in zlatenje Ārk
prodaja in obnova spomenikov
prodaja nagrobnega peska in zemlje
prodaja nagrobnih obeležij

(luĀke, vaze, kipci)

• prekopi
• ureditev dokumentacije
• svetovanje

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Iztokova 8, 1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode
telefon: 01/ 361 35 89, fax: 01/ 361 65 06, www.hipnos.si

www. hipnos. si
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