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Iz županovega
dnevnika
• 1. 9. – Obiskal sem obe
osnovni šoli in podružnice
na prvi šolski dan ter se
srečal s prvošolci in njihovimi starši. Vsak je prejel
slovensko zastavo s posvetilom in trak za
ključe »Poljanska dolina«.
• 3. 9. – Na povabilo SAK Celovec
smo šli na pogovore o sodelovanju na
področju domačih izdelkov in pridelkov
ter turistične predstavitve. Dogovorili
smo se, da se udeležimo njihovega sejma
(prodajno-promocijskega dogodka) 18.
oktobra letos.
• 4. 9. – Na srečanju upokojencev Go
renjske na Visokem.
• 6. 9. – Na festivalu praženega krompirja
na Visokem, kjer je bilo preko 5.000 obiskovalcev. Na 20-ih stojnicah so se predstavili
domačini, igrali so domači ansambli in
folklorne skupine, krompir je bil odličen,
obiskovalci zadovoljni. Podlaga in razmislek
za Veliko veselico v Poljanski dolini …
• 8. 9. – Blagoslov ponovno postavljene
vaške kapelice na Poljanski cesti v Gorenji
vasi. Pobuda je prišla od domačinov, zgrajena pa je bila s skupnimi močmi in veliko
prostovoljnimi urami.
• 19. 9. – Na obisk v Poljansko dolino
je prišlo sedem kolesarjev iz Zell am Seeja v Avstriji.
• 20. 9. – Ponudniki, združeni pod
imenom Pot poljanskih dobrot, in Občina
Gorenja vas - Poljane so se predstavili na
tržnici v Domžalah. Dogodek so popestrili
z okusnim praženim krompirjem članov TD
Gorenja vas, za veselo razpoloženje pa je
poskrbel Trio Šubic.
• 20. 9. – Udeležil sem se zaključka in
odprtja razstave na 3. slovenskem Festivalu karikatur v Kulturnem centru slikarjev
Šubic v Poljanah.
• 21. 9. – Udeležil sem se tradicionalnega MTB vzpona na Blegoš.
• 22. 9. – Na obisku je bil direktor SGG
Tolmin, pogovarjala sva se o spravilu lesa
z Blegoša in posledično poškodovanih cestah. Obljubil je pomoč pri popravilu.
• 25. 9. – Na obisku v naši dolini je
bila delegacija iz Celovca, predstavil sem
jim naše znamenitosti in potrdil termin za
udeležbo na sejmu pri njih.
• 28. 9. – Na srečanju starejših občanov
v župniji Javorje.

24., zadnja seja prejšnjega občinskega sveta

Svetniki potrdili poročilo RŽV
Že pred sejo so si svetniki 18. septembra ogledali potek energetske sanacije
doma občine v Gorenji vasi. Na seji, ki je bila v prostorih sedanje uprave RŽV,
so med drugim potrdili poročilo o delovanju RŽV v zapiranju ter poročilo o
delovanju uredniškega odbora Podblegaških novic.
Letno poročilo o izvajanju varstva pred
ionizirajočimi sevanji ter o vplivu rudnika na okolje
je podala direktorica Rudnika Žirovski vrh d.o.o.,
Hiacinta Klemenčič. »Monitoring izvajamo redno
vsako leto, v skladu z zakonom in z varnostnima
poročiloma za odlagališči Jazbec in Boršt. Zajema
program nadzora tekočih in plinastih izpustov
rudnika, program nadzora podtalnice, monitoring
odpadnih voda odlagališča in program nadzora
radioaktivnosti okolja rudnika. Kontroliramo tako
vodno kot zračno prenosno pot in merimo zunanje
sevanje gama. Rezultati meritev so zelo podobni
rezultatom meritev iz leta 2012. Vse izmerjene
vrednosti so pod avtoriziranimi mejnimi vrednostmi, prav tako letna efektivna doza za prebivalce v
vplivnem območju rudnika dosega tretjino avtorizirane mejne vrednosti.« Povedala je še, da so doslej
vse redno sanirali, ne morejo pa zaključiti sanacije
odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, saj
ta še vedno plazi. Rezultati preciznih geodetskih
meritev premikov na plazu so pokazali, da se je
točka na zgornjem robu odlagališča v enem letu
premaknila za 27, pri vremenski postaji za 25,
točka v bližini čela plazu pa za 45 milimetrov.
»Sočasno merimo premike tudi v drenažnem rovu
200 metrov od vhoda pod odlagališčem Boršt.
Tu pa je ekstenziometer pokazal premik 25 milimetrov. Največji preskok smo opazili v začetku
septembra, kar 10 milimetrov. Povezujemo ga s
šibkim potresom 31. avgusta lani z epicentrom v
Smrečju. Ker je bilo to v sušnem obdobju leta, je
velika verjetnost, da bi bil premik še večji, če bi bil
potres v bolj neugodnih vremenskih razmerah,«
je še pojasnila Klemenčičeva. Varnostno poročilo
dovoljuje premike do 15 milimetrov, kar pomeni,

Zahvala
»Iskreno se zahvaljujem vsem občankam
in občanom, ki ste se udeležili lokalnih
volitev in na demokratičen način izrazili
svojo državljansko pravico. Zelo sem vesel
visoke podpore, ki vsekakor odraža naše
skupno dosedanje delo in je priznanje
zame, za občinski svet in za moje
sodelavce v občinski upravi. Odgovornost
za prihajajoči mandat je zelo velika,
seveda se bom pa potrudil,
da bom opravičil Vaše zaupanje.«
Župan
Milan Čadež

da je bila ta vrednost presežena in da bo potrebno
izvesti že vrsto let načrtovane interventne ukrepe,
za katere je že narejen tudi rudarski projekt, ki je bil
revidiran in odobren. Naredili naj bi 18 drenažnih
vrtin, s katerimi bi znižali nivo podtalnice. Kot
pravi Klemenčičeva, je »žal tako, da se ponavlja
zgodovina preteklih let in za sanacijo tega plazu
vsako leto zmanjka sredstev«.
Za tekoče poslovanje je letos zagotovljenih
418.000 evrov, kar pa bo dosegljivo šele, ko bo
Vlada RS potrdila poslovni načrt, ki ga je nadzorni
svet podjetja že sprejel. Prenos sredstev v naslednje
leto pa ni mogoč. Glede rešitve Klemenčičeva
odgovarja, da v dani situaciji obstajajo zelo majhne
možnosti: »V prvi vrsti je to poziv Vladi, da čim
prej obravnava poslovni načrt in ga potrdi, če se z
njim strinja.«

Pomembnejših sklepov niso sprejemali

V zadnji takšni sestavi so svetniki za predstavnico občine v svet zavoda Gorenjskih lekarn
imenovali Danijelo Titan, za člana v svet zavoda Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas
pa Cvetka Kržišnika, ki bo po odstopu nadomestil
Alenko Krmelj. Odstopno izjavo je podala tudi
Štefka Jeram, zato so za člana občinske volilne
komisije potrdili Tomaža Pintarja. Pod točko razno
je načelnik Upravne enote Škofja Loka Bojan
Miklavčič poročal o prisotnosti njihove službe v
občini. Povedal je, da opažajo upad števila upravnih
postopkov ter da si želi, da bi se njihovih storitev
občani bolj posluževali. Zaenkrat prihajajo v našo
občino enkrat na teden. Krajevni urad na naslovu
Todraž 1 je odprt ob torkih med 8. in 15.30 uro.
Damjana Peternelj

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 osebno na občini (še vedno v začasnih
prostorih v Todražu), se prej najavite pri tajnici
na telefonsko številko 04/51-831-00 in povejte,
približno koliko časa boste potrebovali, da
boste dobili termin in vam ne bo treba čakati.
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram
ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje
in prosi za razumevanje.
M. B.
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Lokalne volitve 2014

Župana smo izvolili, v občinskem svetu nima večine
Občani naše občine smo še zadnjič letos oddali svoj volilni glas, saj smo med 158
občinami, kjer je eden izmed kandidatov za župana dobil več kot polovico vseh glasov.
Na volišča se je tokrat odpravilo 45,7 odstotka od 5.735 volilnih upravičencev, kar
pomeni, da je bila volilna udeležba za pol odstotka višja od povprečja v državi.
Po podatkih občinske volilne komisije je bilo
od 2.622 oddanih glasovnic za županske volitve
veljavnih 2.528. Na skoraj 83 odstotkih vseh
glasovnic je bilo obkroženo ime dosedanjega
župana Milana Čadeža, njegov izzivalec Peter
Trček je prejel 431 glasov. Milan Čadež tako
vstopa v tretji mandat županovanja v Občini
Gorenja vas - Poljane.
Za člane občinskega sveta je bilo oddanih
2.474 veljavnih glasovnic. Iz prve volilne

enote, ki v 17-članski občinski svet prispeva
šest posameznikov, so se v svet uvrstili trije
člani SDS ter po en član NSi, SLS in članica
Stranke Mira Cerarja. Posebnost v tej volilni
enoti, ki pokriva krajevni skupnosti Poljane in
Javorje je, da se je v občinski svet iz NSi uvrstil
na podlagi preferenčnih glasov Janez Arnolj in
ne nosilec liste Janez Hrovat.
V svetu je pet predstavnikov iz druge volilne
enote, to je s področja krajevnih skupnosti

Trebija in Sovodenj ter dela Gorenje vasi, in
to dva iz SDS, po eden pa iz NSi, SLS in liste
Petra Trčka in skupine volivcev. Šest pa je
predstavnikov tretje volilne enote, ki pokriva
drugi del Gorenje vasi in KS Lučine. Tudi tu
je največ podpore in s tem dva svetnika dobila
SDS, po enega pa NSi, Desus, SD ter lista Petra
Trčka in skupine volivcev. Velja še pojasniti, da
je bil nosilec liste SDS Milan Čadež, a ker je
bil izvoljen za župana, je mandat v občinskem
svetu dobil še tretji na listi te stranke, to je Žan
Mahnič. Dodajmo, da v času zaključevanja
redakcije Podblegaških novic Mahničev mandat še ni uradno potrjen, saj se mora formalno
s to zamenjavo seznaniti občinski svet na prvi
seji.
Občinski svet torej sestavlja sedem članov
SDS, trije so iz NSi, po dva iz SLS ter liste Petra
Trčka in skupine volivcev, po en član pa prihaja
iz SD, Desusa in Stranke Mira Cerarja. Sedem,
torej več kot 40 odstotkov, je žensk. Največ
svetnikov je iz krajevne skupnosti Gorenja vas,
kar sedem, štirje so iz Javorij, trije s Sovodnja,
dva iz Poljan in eden s Trebije, le iz KS Lučine
ni niti enega predstavnika.
Izvoljene svetnike predstavljamo v posebnem članku, kdo so izvoljeni člani krajevnih
skupnosti, pa je razvidno iz spodnje tabele.
Milka Bizovičar
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Lokalne volitve 2014

Občinski svetniki se predstavijo
Občinske svetnike, ki ste jih izvolili na lokalnih volitvah, skupaj jih je 17, smo
prosili, da v sto besedah predstavijo, na katerem področju se bodo v občinskem
svetu najbolj angažirali in za kaj konkretno se bodo zavzemali.
Objavljamo odgovore tistih, ki so se odzvali
na naš poziv. Ob tem pa pojasnjujemo, da je bil
v tretji volilni enoti kot prvi na listi SDS sicer
izvoljen Milan Janez Čadež, a ker je bil hkrati
izvoljen za župana, zaradi nezdružljivosti funkcij
mandat svetnika preide na naslednjega, tretjega
kandidata na listi SDS (stranka je v volilni enoti
dobila dva svetnika). To je Žan Mahnič, ki smo
ga tako pozvali k odgovoru na naše vprašanje,
čeprav bodo uradno njegov mandat morali
potrditi na prvi seji občinskega sveta.

Anton Debeljak,

orodjar, upokojenec Poljane,
SDS

Zadnja štiri leta sem bil
predsednik KS Poljane,
zato kar dobro poznam
potrebe in probleme v tem
delu občine. Zavzemal se
bom, da se v občinskem
proračunu zagotovi več
sredstev za ceste, ki so potrebne preplastitve,
pa tudi za tiste, ki še niso asfaltirane. Neka
teri občani so že pred več kot petindvajsetimi
leti plačevali samoprispevek za ceste, pa se
še danes ne pripeljejo po asfaltirani cesti do
svojih domačij. Nadaljevati bo treba izgradnjo
optičnega omrežja tudi do občanov, ki niso v
tako imenovanih belih lisah. Prav tako se bom
zavzemal za ureditev centra Poljan in nadaljeval
aktivnosti, da Poljane postanejo kulturno središče
Poljanske doline in naše občine. V občinskem
svetu bom podpiral vse dobre projekte, ki bodo
prispevali k dobrobiti kraja in občine.

Irena Tavčar,

Diplomirana upravna
organizatorka, Javorje, SDS

V mandatu, ki je pred
nami, se bom v prvi vrsti zavzemala za obnovo cestne
infrastrukture, predvsem
na področju hribovitih delov občine. Nedosledna
izvedba del v preteklosti, enormno povečan
promet in zemeljski plazovi so jih namreč
uničili do te mere, da je varnost vožnje po njih
ponekod vprašljiva. Podpirala bom nadaljnji
razvoj turizma, varovanje kulturne dediščine,
okolja, skratka – vse projekte, ki bodo občanom
zagotavljali pogoje za dostojno življenje. Kot v
preteklem mandatu želim sodelovati v odboru za
zdravstvo in socialno varstvo, kajti tukaj lahko
s svojim glasom konkretno pomagam občanom,
ki so se znašli v stiski.

Ciril Alič,

inženir strojništva, Murave, KS Javorje, SDS

Volivcem, ki ste mi zaupali mesto svetnika v tem mandatu, lepa hvala. Izpostavil
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bi cestno infrastrukturo,
ki je potrebna obnove v
velikem delu občine, še
posebej je njeno stanje
kritično v hribovitih predelih. Zavedati se moramo,
da so primerne ceste eden
pomembnejših osnovnih
pogojev za ohranjanje
poseljenosti podeželja in kultiviranosti pokrajine, zato se bodo zanje sredstva morala najti. V
KS Javorje bo potrebno zgraditi mrliško vežico
in urediti center Javorij. Podpiral bom razvoj
turizma in ohranjanje kmečke in podeželske
kulturne dediščine. Zavzel se bom tudi, da
bodo projekti, ki so v teku, čim prej zaživeli.
Pozabiti ne smem tudi na naravne nesreče iz
minulih let in na gasilce, ki so se pri reševanju
najbolj izpostavljali, zato se bom trudil, da bo
sodelovanje med gasilci občani in občino še
naprej tako zgledno.

Janez Arnolj,

univ. dipl. inž. elektrotehnike,
Volča, NSi – Krščanski demokrati

Zagovarjam enako
meren razvoj vseh delov
občine. Zato bom predlagal, da na začetku mandata
določimo glavne investicije, ki jih želimo v tem
mandatu izvesti po posameznih krajevnih
skupnostih, ter jih finančno ovrednotimo.
Posebno pozornost bomo še naprej morali
posvečati cestni infrastrukturi ter izboljšanju
varnosti nevarnih odsekov cest. Zavzemal se
bom za možnost dostopa optičnega omrežja
vsem občanom pod enakimi pogoji, ker je to
naložba v prihodnost. Podpiral bom spodbude
na področju gospodarstva, kmetijstva in tu
rizma, prav tako na področju zaposlovanja ter
samozaposlovanja, predvsem mladih. Podpiral
bom pomoč občine pri ohranjanju kulturne
dediščine, npr. obnovi pročelij starih kmečkih
hiš. Nekatera vaška jedra tudi čakajo prenove.
Ne nazadnje pa bo najbolj pomembno, da bodo
javna sredstva porabljena učinkovito, smotrno
in pregledno. Vztrajal bom tudi pri predlogu,
da se za večjo informiranost občanov omogoči
video prenos sej občinskega sveta.

Dunja Škofic,

knjižničarka, Podvrh, SMC

Ob ustanovitvi SMC
sem se prvič v življenju lahko poistovetila z načinom
razmišljanja in delovanja
politika. Ko sem zaslutila veliko širino zavesti
ustanovitelja, sem sklenila
aktivno sodelovati v njegovi zgodbi. Zavze

manje za duhovne vrednote, ki niso nič drugega
kot vrednote sočutja, delovanja za dobro vsega,
kar obstaja, so tudi moj način življenja. Želim
jih prenesti na vsa področja, čeprav so meni
bližja skrb za zdravje, socialno varnost, kulturo,
umetnost, izobraževanje in etnološko dediščino.
Zavzemala se bom, da bodo ljudje, ki živijo v
naravi in z naravo, lahko od tega tudi preživeli
in se razvijali, ne nazadnje sem se zaradi
spoštovanja in ljubezni do kmečkega človeka
preselila iz mesta na podeželje. Sodelovanje z
njimi mi bo zato v posebno čast.

Janez Pelipenko,

diplomiran ekonomist, Javorje,
SLS

Kot predstavnik ljudi, ki
so me izvolili, bom skušal
v čim večji meri zastopati
želje in interese kraja in
ljudi, od koder prihajam.
Izpostavil bi infrastrukturo
(oživitev cestnega programa), komunalo in v
zvezi s tem cenovno politiko. Če bo občinska
uprava izkazala interes, sem pripravljen sodelovati tudi pri nadaljnjem razvoju občine, večji
širini ponudbe občine na področju turizma in
dopolnilnih dejavnosti na našem področju.

Stanko Bajt,

orodjar, Podjelovo Brdo, SDS

Angažiral in zavzemal
se bom za dokončanje vseh
nedokončanih projektov
v občini, to so gradnja
vodovodov, kanalizacijskih
omrežij, rekonstrukcija
ter preplastitev občinskih
in državnih cest. V tem mandatu si posebej
želim, da bi na Sovodnju zgradili avtobusno
postajališče, ki ga nujno potrebujemo, kajti
avtobus zdaj ustavlja sredi ceste, kar je zelo
nevarno. Da bi čim prej pričeli z rekonstrukcijo
lokalne ceste Sovodenj–Javorjev Dol, ker je
dokaj prometna in v slabem stanju.

Štefka Jeram,

inženirka strojništva, Hotavlje,
SDS

Z izvolitvijo v občinski
svet mi je dana odgovorna
naloga. S sodelovanjem
na sejah občinskega sveta
bom stremela k temu, da bo
celotni občinski svet dajal
županu koristne predloge za razvoj naše občine
in naših krajev. Konstruktivno bom sodelovala
pri sprejemanju ali zavračanju predlogov. Želim
biti v podporo in pomoč društvom v občini,
predvsem aktivnim društvom na območju,
ki ga bom zastopala, ter posameznikom, ki
se bodo odločali za podjetništvo in odpiranje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Zavzemala
se bom za boljšo cestno infrastrukturo, kajti kar
nekaj cest na območju, ki ga bom zastopala, je

potrebnih obnove. Aktivno želim sodelovati
pri nadaljevanju projekta prepoznavnosti naše
občine in Poljanske doline.

obdržati čim bliže ljudem. Slab primer je pošta
na Sovodnju, ki je odprta samo dve uri na dan
ob zelo neugodnem času.

Tilka Vučko,

Lucija Kavčič,

komercialistka, Fužine, Lista
Peter Trček in skupina volivcev

Vodni viri čiste pitne
vode so neodtujljiva last
občanov občine, zato je
glavni cilj naše stranke
obdržati jih v lasti občanov.
Zavzemali se bomo, da v
vrtce in šole uvedemo zdravo prehrano, veliko
sadja in zelenjave, ki bi se kupovala pri lokalnih dobaviteljih. Vsak vrtec in šola naj bi imel
zeliščni, zelenjavni in sadni vrt. Zavzemali se
bomo za ustanovitev tržnice, kjer bi se prodajala
zelenjava in sadje domačinov. Dela v občini je
treba oddati lokalnim izvajalcem in zmanjšati
brezposelnost. Izvajanje infrastrukturne komunalne ureditve naj bo finančno omogočena
vsem občanom.

Janez Rupnik,

elektrotehnik elektronik, Stara
Oselica, NSi – Krščanski
demokrati

Prihajam iz KS Sovodenj, ki je tako kot toliko drugih v naši občini
odmaknjena od centra
dogajanja. V mandatu si
bom prizadeval za enakomerno in pošteno
razdelitev občinskih sredstev v vse vasi, za
čimprejšnjo realizacijo že sprejetih projektov
na področju komunalne in cestne infrastrukture,
podpiral bom nove projekte, ki bodo smiselno
predstavljeni in bodo v realnem življenju lahko
zaživeli. Opažam velik problem pri obnovi in
vzdrževanju lokalnih cest, zato se bom zavzemal za spremembe pri načinu izbiranja prioritet
in financiranja. Kot član več društev v naši
občini se bom zavzemal za povečanje sredstev
za njihovo delovanje. Občani, veliko je težav,
idej, predlogov, ki jih občinski svetniki ne
zasledimo, ne bojte se mi jih posredovati, da
jih potem skupaj realiziramo za boljši jutri vseh
nas in generacij, ki so za nami.

Zvonko Dolinar,

kmetovalec, Stara Oselica, SLS

Z družino živim od dela
na hribovski kmetiji, zato
bi v prvi vrsti zagovarjal
stvari, ki so v prid občanov,
ki živijo na podeželju.
Sem za obstoj in razvoj
kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti. Pri tolmačenju predpisov in sprejemanju odlokov je treba zagotavljati pravico
in možnost sonaravnega kmetovanja ob skrbi
za čisto okolje. Mandat svetnikov so mi zaupali volivci v drugi volilni enoti, ki je najbolj
oddaljena od centrov, zato se bom zavzemal za
redno vzdrževanje in obnovo lokalnih in krajevnih cest, da ne bomo čez deset let v situaciji,
da bi bilo nujno obnoviti vse hkrati. Čim prej
je treba začeti z že načrtovano obnovo ceste
Trebija–Sovodenj. Javne ustanove moramo

diplomirana organizatorka
menedžerka, Žirovski Vrh Sv.
Urbana, SDS

Svojo pozornost bom
namenjala predvsem aktualnim zadevam. Glavna
področja, za katera si bom
prizadevala, se nanašajo
predvsem na podjetništvo in turizem:
• podpirati podjetništvo s subvencijami in
prek sodelujočih institucij,
• zagotoviti sredstva iz razpisov za uvedbo
pomoči na domu in spodbujanje socialnega
podjetništva,
• pripraviti dobre turistične programe, ki bi
pripeljali turiste v Poljansko dolino,
• določiti prioritete oziroma glavne smernice
za razvoj turizma v občini s pomočjo strategije
turizma,
• izboljšati kakovost turistične ponudbe,
prireditev, dogodkov.

Žan Mahnič,

poslanec Državnega zbora,
Gorenja vas, SDS

V preteklem mandatu
smo izpeljali številne projekte, na katere smo lahko
upravičeno ponosni. V tem
mandatu bo treba največ
pozornosti nameniti popravilu in obnovi cest, saj so nekatere v resnično
slabem stanju. Osebno se bom zavzel za ustanovitev občinske blagajne, kjer bi občani lahko
plačevali položnice in vzpostavitev brezplačnih
brezžičnih omrežij na bolj obljudenih krajih
v občini. Prav tako bi potrebovali mladinski
center, ki bi združeval mlade. Osebno pa se
bom tudi kot poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije zavzemal za večjo promocijo
naše občine in izgradnjo športne dvorane v
Gorenji vasi, na kar sem v parlamentu tudi že
opozoril.

Mirjana Možina,

diplomirana ekonomistka,
Dolenja Dobrava, NSi –
Krščanski demokrati

Zaupanje volivcev
želim upravičiti z zavzemanjem za uravnotežen
in pregleden proračun na
vseh področjih dejavnosti,
ki bo zajel vse generacije občanov in enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti. V
novem mandatu se bom aktivno zavzemala
za pričetek izgradnje prepotrebne telovadnice
oziroma športne dvorane pri OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas, ker sedanja ne zagotavlja več ustreznih prostorskih, izobraževalnih in vadbenih
pogojev za delo. V proračun je treba vključiti
izgradnjo manjkajočih poslovilnih objektov
(Lučine), vodovodov za nemoteno preskrbo
s pitno vodo in povečati denarna sredstva za
obnovo cest (lokalnih, krajevnih, gozdnih). Na
področju družbenih dejavnosti (otroško varstvo,

osnovnošolsko izobraževanje, socialno varstvo,
kultura, šport) si bom prizadevala za zagotav
ljanje enakih možnosti koriščenja storitev vsem
občanom in vzpostavitev enakomerne porazde
litve mreže zdravstvenih storitev (fizioterapije)
na območju UE Škofja Loka.

Jurij Krvina,

Gorenja vas, Socialni demokrati

Glede na to, da sem
že kar nekaj časa član
občinskega sveta, se usmeritve ne menjajo. Še
vedno si želim, da bi v
občini sprejeli dolgoročno
strategijo razvoja občine,
ki bi pomenila začrtano pot razvoja in napredka.
Tako kot v uspešnem gospodarstvu ne gre
brez načrtovanja, se tudi na občini ne moremo
zanašati na odločitve ozke skupine ljudi. V
snovanje strategije je treba vključiti širši krog
ljudi, ki lahko s svojim znanjem in logičnim
razmišljanjem pripomorejo k dolgoročnejšemu
razvoju in obstoju občine.

Franci Fortuna,

elektrotehnik, upokojenec,
Gorenja vas, DeSUS

Ker država že nekaj
let varčuje na račun upokojencev, si bom prizadeval za racionalno rabo
občinskih sredstev, tako
da vsaj na ravni občine ne
bo povečanja zneskov na položnicah. Prav tako
bom podpiral prizadevanja za nova delovna
mesta in urejeno komunalno infrastrukturo.
Naša občina je v slovenskem vrhu glede rodnosti, zato so delovna mesta pomembna, da
mladi vidijo prihodnost v domačem kraju, kar
je bilo tudi v našem sloganu: Starejšim varnost
– mlajšim prihodnost. Tudi turizem je za našo
občino pomemben, vendar menim, da z nekaterimi projekti prehitevamo, saj infrastruktura
še ni dorasla dogodkom.

Helena Gorjan,

učiteljica, Gorenja vas, Lista
Peter Trček in skupina volivcev

Poučujem na OŠ
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, kjer že leta težko
pričakujemo novo športno
dvorano. Zato se bom naj
prej zavzemala za to, da bo
zgrajena čim prej, po možnosti v tem mandatu
občinskega sveta. Šolstvo in sociala bosta tudi
sicer moja prva skrb. Hkrati se bom trudila,
da bi našo Poljansko dolino ohranili zeleno in
čisto. Menim, da bi bilo treba kmete spodbujati k ekološki pridelavi hrane in jim pomagati
pri prehodu na tak način kmetovanja. Večino
pridelkov bi morali prodati v dolini. Vsi, ki
si želijo sami pridelati nekaj hrane, bi morali
dobiti v najem vrtiček za minimalno najemnino.
Nekateri učenci še vedno nimajo varne peš
poti do šole. Kar nekaj teh problemov bosta
rešili Fortunova brv, ki jo je treba čim prej spet
postaviti, in rekonstrukcija ceste med Gorenjo
vasjo in Hotavljami.
Zbrala Milka Bizovičar
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Intervju z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem

»Postavil sem si visoke, vendar uresničljive cilje«
Z imenovanjem nove vlade, že 12. v Republiki Sloveniji, se lahko Poljanska
dolina pohvali s kar dvema ministroma. Minister za javno upravo je postal
Gorenjevaščan Boris Koprivnikar, vodenje ministrstva za pravosodje pa je
prevzel Goran Klemenčič, po rodu iz Žirov. Ker je bil Boris Koprivnikar tudi kot
predsednik nadzornega odbora Občine Gorenja vas - Poljane tesno povezan z
občino, smo mu ob prevzemu ministrske funkcije zastavili nekaj vprašanj.
Najprej čestitke za imenovanje na ministrski
položaj. Ta funkcija glede na splošno stanje v
Sloveniji, predvsem zaradi velikih pritiskov na
zmanjšanje javne porabe, ne bo lahka. Kaj je
pretehtalo pri vaši odločitvi, da kandidirate za
položaj ministra za javno upravo?
Odločil sem se predvsem zaradi tega, ker
menim, da glede na svoje dosedanje delovne
izkušnje lahko veliko storim za to, da bi javna
uprava postala še boljši servis za državljane. Pos
tavil sem si visoke, vendar uresničljive cilje, za
katere vidim realne možnosti za njihovo dosego,
vse v prepričanju, da smo vsi skupaj lahko še bolj
učinkoviti in zagotavljamo prijazen, odprt in čim
manj birokratski servis državljanom.
Kot predsednik nadzornega odbora ste
nadzirali tudi porabo sredstev naše občine,
Občine Gorenja vas - Poljane. Ali vam bo
poznavanje razmer na mikro ravni pomagalo
pri sedanjem delu?
Prav to znanje je ključno za snovanje
sistemskih sprememb. Lokalna samouprava pa
je obenem tudi eden največjih izzivov, ki sem
jih sprejel kot minister za javno upravo. Pri
celotnem delu izhajam iz predpostavke, da je
namen državne uprave zagotavljati kvaliteten
servis občanom, organizacijam in drugim ter
lokalnim skupnostim. Podpora potrebam lokal
nih skupnosti je bila v preteklosti zagotovljena
že bolje, kot je danes, zato se bom zavzemal
za rešitve, ki bodo na enem mestu učinkovito
podpirale celotno dejavnost lokalnih skupnosti,
predvsem pa bom spodbujal njihovo povezovanje in usmerjenost v razvojne projekte.
Katere dobre prakse, ki ste jih imeli
priložnost spoznati na nivoju občin, bi bilo
mogoče prenesti na državno raven?
Prav v občini Gorenja vas - Poljane sem
spoznal vrsto konkretnih načinov dela, ki so
v praksi rezultirali v uspešnem pridobivanju
evropskih sredstev, komunikaciji z državljani
ter učinkovitem upravljanju občinske uprave
in občine. Tudi širše bom spodbujal aktivno
vključevanje v evropske projekte, odprto
komunikacijo z organizacijami in občani ter
različnimi političnimi opcijami, ki na lokalnem
nivoju morajo sodelovati za doseganje skupnih
ciljev. Občina mora odkrito, javno in jasno komunicirati z občani, da razumejo in podpirajo
njene projekte.
Kaj bo prioriteta vašega mandata?
Izhodišče vsega je zagotavljanje učinkovitega
in prijaznega servisa za državljane, po načelih
odprtosti, javnosti dela in stalnega odprtega
dialoga z različnimi organizacijami in posamezniki. To pomeni, da bo ključ za presojo
vseh pomembnih in vsakodnevnih odločitev korist za državljana in organizacije, ki uporabljajo
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javne storitve in po drugi strani tudi korist za
samo državno upravo in njene uradnike.
Na delovnem področju pa gre za sedem osrednjih vsebin, lahko rečemo kar sedem stebrov:
• Na področju kadrov in organizacije bomo
delovali v smeri celovite prenove funkcionalne
učinkovitosti javne uprave, tako da bomo opredeljevali funkcije posameznih organov, določali
merljive cilje, pristojnosti in odgovornosti za
odločanje ter stalen sistem spremljanja doseganja
ciljev in učinkovitosti organov. Vpeljali bomo
jasen sistem ocenjevanja uspešnosti vseh nivojev
javnih uslužbencev s ciljem, da ključna vrednota
postane učinkovito delo. Zavzemali se bomo za
večjo transparentnost in javnost dela, enostavno
dostopnost podatkov državnih organov podprto
z enotnimi informacijskimi rešitvami.
• Izboljšali bomo kvaliteto zakonodaje in
vzpostavili izjemno kritičen odnos do pretirane
birokratizacije. V ta namen bomo okrepili sodelovanje med posameznimi resorji že v fazi priprave zakonodaje. V postopku debirokratizacije
bomo iskali možnosti poenostavitve postopkov
ob bolj jasni opredelitvi ciljev in učinkovitem
nadzoru. Uveljavili bomo VEM (Vse Na Enem
Mestu) princip na nivoju celotne javne uprave,
odpravljali podvajanje postopkov in iskali
možnosti ponovne uporabe podatkov. Nadaljevali bomo s projektom »Stop birokraciji«.
• Na področju informatike se bomo izogibali
podvajanju informacijskih resursov in se v čim
večji meri zanesli na notranje izvajalce, kar bo
tudi mnogo bolj racionalno. Obenem bomo zagotovili boljšo povezljivost baz in komunikacijo.
• Upravljanje z nepremičnim in premičnim
premoženjem države bo bolj transparentno,
centralizirano in optimizirano. Na tem mestu
bi izpostavil načrtovane ukrepe energetskih
prenov javnih stavb, ki jih bomo v sodelovanju
z drugimi resorji sistematično izvajali.
• Kar zadeva teritorialno organiziranost države
in lokalno samoupravo bomo iskali rešitve in vzpodbude za povezovanje ali združevanje tistih
nalog, ki jih je mogoče bolj racionalno izvajati v
združeni obliki kot pa v okviru vsake posamezne
lokalne skupnosti. Povezovanje bomo tako vzpodbujali na dveh nivojih: pri skupnih stalnih
nalogah (skupne občinske uprave, interesne
zveze občin, ustanavljanje javnih zavodov …)
in pri skupnih dolgoročnih projektih (podpora
pri črpanju evropskih sredstev).
• V procesih odločanja in oblikovanja
zakonskih rešitev bomo aktivno upoštevali
nevladni sektor, ki ga bomo v večji meri in z
boljšo podporo vključili v zagotavljanje javnih
funkcij. Rešitve bomo iskali v smeri bolj stabilnega in dolgoročnega sofinanciranja nevladnih
organizacij, učinkoviti podpori pri njihovem
dostopu do projektnih sredstev, aktivno pa se

bomo zavzemali tudi
za povezovanje razdrobljenih nevladnih
organizacij.
• Kot zadnji vsebinski steber izpostavljam
javna naročila, za katera
bo pristojen poseben
organ. Splošni princip
javnega naročanja, ki
ga zagovarjam, temelji na najnižji ceni
za kvalitetno zagotavljanje neke funkcije v celotnem določenem obdobju (in ne na najnižji ceni
posameznega artikla).
Predvsem pa želim spremeniti kulturo dela v
javni upravi tako, da bodo imeli javni uslužbenci
več svobode pri svojih odločitvah in bodo tudi
prevzemali odgovornost zanje. To je dolgotrajen
proces, ki ga bomo začeli izvajati takoj, nato pa
postopno spreminjali kulturo dela v javni upravi.
V svoji predstavitvi ste poudarili, da vidite
težavo javne uprave predvsem v njeni pre
majhni učinkovitosti. Kje vidite možnosti za
izboljšave ali optimizacijo javne uprave?
Če želimo učinkovit servis za državljane, je
po mojem mnenju treba okrepiti permanenten
proces usposabljanja. Dobre javne uslužbence,
ki razvijajo svoje kompetence in prevzemajo
odgovornost ter delujejo strokovno, je treba
nagraditi. Ob tem pa ne smemo tolerirati slabega
dela, neodgovornosti. Priložnost vidim tudi v
sistematičnem razvoju kompetenčnega sistema
javnih uslužbencev. Tak sistem omogoča aktivno
podporo projektnemu delu, saj lahko v smislu
mrežne organiziranosti delavci prevzemajo del
rednih nalog v okviru svojega organa, del obveznosti pa prevzamejo tudi v okviru razvojnih
projektov. Kompetenčni sistem tudi povečuje
možnosti prerazporejanja med različnimi
nalogami in organi, saj je mobilnost delavcev
tudi pomemben element motivacije in razvoja.
Število zaposlenih v javni upravi se je zadnja leta povečevalo, kljub zagotovilom vlad o
zmanjševanju. Boste tudi vi zagrizli v to jabolko?
Menite, da je javna uprava preobsežna?
Podatki ne kažejo na občutno povečanje števila
zaposlenih v javni upravi, v ožji državni upravi
pa se je število zaposlenih dejansko zmanjšalo za
več kot 4000 zaposlenih. Kljub temu pa obstaja še
vrsta možnosti za racionalizacije, saj v številnih
delih javna uprava ne deluje dovolj učinkovito,
pogosto pa tudi naroča zunanje storitve, ki bi jih
morala izvesti sama. Še naprej se bom zavzemal
za vitko javno upravo, pri številu zaposlenih pa
zasledoval ohranjanje in morda celo okrepitev
tistih delov javne uprave, ki najbolj učinkovito
zadovoljujejo potrebe državljanov in organizacij
ter racionalizacijo tistih delov, ki ne prinašajo
jasne dodane vrednosti. Zavedam se, da javna
uprava mora sprejeti svoj del odgovornosti pri
soočenju s težko gospodarsko situacijo, čeprav
je ta posledica preteklih odločitev, hkrati pa
menim, da linearni ukrepi, kot so bili izvedeni v
preteklosti, ne dajejo pričakovanih rezultatov in
so pogosto celo škodljivi.

Omenili ste tudi izboljšanje plačnega sistema
javnih uslužbencev. Kako bi ga izboljšali?
Plača javnega uslužbenca mora temeljiti
predvsem na njegovi učinkovitosti ter kompetencah, ki jih prinaša v delovanje javne uprave. Z
boljšo motivacijo delavcev in poštenim plačnim
sistemom je ključna naloga določitev konkretnih,
merljivih ciljev za posamezne organe in delavce,
ki mora biti podlaga tudi za višino plače. To je
zahtevna naloga, ki pa jo nujno moramo izvesti,
če želimo doseči, da bo v državni upravi postala
vrednota dobro delo, ne pa delovno mesto.
Na področju lokalne samouprave pa ste
dejali, da se boste zavzemali, da se občinam
zagotovi celovito podporo, kot so jo včasih
že imele, in bi bile same odgovorne za ustvarjenje prihodkov in njihovo pobiranje. Kaj
natančneje imate v mislih?
Kot pri državni upravi in njenih organih
menim, da moramo tudi za občine s spremembami zakonodaje jasno določiti njihove izvirne
prihodke in jih podpreti pri pridobivanju dodatnih sredstev, denimo pri evropskih projektih
ter izvajanju različnih dejavnosti, ki jih občine
organizirajo same. V okviru teh prihodkov
pa morajo občine avtonomno organizirati dejavnosti in samostojno razpolagati s sredstvi, pa
tudi odgovarjati za njihovo racionalno porabo
organom nadzora in občanom.
Boste v svojem mandatu posegali tudi v
število občin, glede na to, da so bile v preteklosti že ideje o združevanju manjših občin?
Občin imamo toliko, kolikor jih ljudje želijo,
zato bi poseganje v njihovo organiziranost
pomenilo poseganje v avtonomijo lokalnih
skupnosti. Priložnosti vidim predvsem v pove
zovanju in sodelovanju občin pri nalogah, ki
jih s tem občine izvajajo bolj racionalno in
bolj strokovno. Na primer povezovanje pri
ustanavljanju javnih zavodov in podjetij za
skupne naloge, skupnih občinskih uprav itd.
Dolgoročno pa bomo zagotavljali občinam
podporo pri tem, da se združujejo pri razvojnih
oziroma evropskih projektih.
Pred leti so bili ustanovljeni krajevni uradi
kot podaljšana roka upravnih enot, ki naj bi
njihove storitve približali občanom. Ali nameravate krajevne urade v svojem mandatu obdržati
ali jih boste po zgledu davčnih in drugih uradov
zaprli oziroma zmanjšali njihovo število?
Uspešnost krajevnih uradov je zelo različno
ocenjena, menim pa, da gre za dobro rešitev, ki
jo bom podpiral tudi v prihodnje, vendar moramo
pri lokacijah in času delovanja bolj pozorno
upoštevati interese občanov, da bi lahko dobili
čim bolj učinkovit servis za njihove potrebe.
Bi želeli na koncu izpostaviti še kaj?
Država se preko teritorialne organiziranosti
v obliki upravnih enot in krajevnih uradov ter
preko nalog, ki so prenesene na občine, sooča s
potrebami državljanov. Torej je prav učinkovito
delovanje občin in izpostav državnih organov
ključno za zagotavljanje dobrega servisa
državljanom, s tem pa tudi posredno podporo
podpora procesom izboljšav, ki jih nedvomno
moramo izvesti tudi na področju javne uprave.
Veselim se aktivnega sodelovanja z občinami
v prihodnje in pričakujem konkretne predloge
izboljšav, ki jih bo na podlagi dobrih izkušenj
mogoče prenesti tudi na sistemski nivo.
Tina Dolenc

Milan Čadež, stari – novi župan

»Skupaj bomo držali
še naprej…«
Dosedanjemu županu Milanu Čadežu ste volivci na lokalnih volitvah z več
kot 80-odstotno podporo izrazili zaupanje in mu namenili še en mandat. Kako
ocenjuje preteklo delo in kakšne ima načrte za naslednja štiri leta?
Za začetek: Kako ste zadovoljni z izidom
volitev?
Z volitvami sem zadovoljen, od zadnjih volitev se mi je odstotek podpore še povečal. Na
listi SDS imamo v tem mandatu svetnika manj,
kar sem napovedal že pred volitvami. Volilno
leto je za tiste župane, ki na veliko gradijo kanalizacijo, neugodno, saj smo ravno v času, ko
napovedujemo občanom plačilo komunalnega
prispevka. Moramo razumeti, da pri občanih
to ni priljubljeno. Po drugi strani pa prejemam
vedno več pohval za tako veliko opravljeno delo
na številnih področjih.
Kako ocenjujete svoje delo in delo
občinske uprave v preteklem mandatu?
Realizirali smo veliko načrtovanih razvojno pomembnih projektov in bili uspešni na
številnih razpisih; v vse smo vložili veliko truda
in energije. S sodelavci delujemo kot učinkovita
ekipa, delamo za skupni cilj in to je bistvo cele
zgodbe. Z eno besedo lahko rečem, da nam je
uspelo. Skupaj bomo držali še naprej …
Kako ste sodelovali s preteklim občinskim
svetom in kaj si od novega občinskega sveta
obetate sedaj?
Občinski svetniki so podali veliko dobrih
pobud, večino smo jih tudi realizirali. Na
splošno ni bilo posebnih nasprotovanj, saj
so bili na drugi strani tudi rezultati. Pretekli
mandat si bomo zapomnili po rekordno visokih
proračunih, ki smo jih dosegli zaradi velikega
obsega nepovratnih sredstev. Veselim se že
sodelovanja z novim občinskim svetom, saj bo
v tem najvišjem organu odločanja v občini v
prihodnjem mandatu delovalo polovica novih
svetnikov. Verjamem, da bo veliko svežih pobud
in novih pogledov za nadaljnji razvoj občine.
Izpolnili jih bomo le, če bo tudi v prihodnje
možno pridobiti finančne vire v takem obsegu
kot doslej.
Kaj bo/je vaša prva zadolžitev oziroma
naloga v novem mandatu?
Zaključek projekta vodovoda in kanalizacije, zaključek energetskih sanacij šol in
zdravstvenega doma ter prometna ureditev proti
Osnovni šoli Poljane. Glavni projekti tega mandata so večnamenska športna dvorana v Gorenji
vasi, vodovod v Lučinah in nadaljevanje del
na Dvorcu Visoko. Bosta pa v tem mandatu
zaključeni tudi dve zasebni investiciji, in sicer
nov prizidek zdravstvenega doma in toplice v
dolini Kopačnice.
Čemu boste v naslednjih štirih letih dajali
največji poudarek?
Največji poudarek bo na prepoznavnosti
naše dežele pod Blegošem, usmerjenosti v
razvoj turizma, ki ga v strategiji razvoja občine

vedno bolj prepoznavamo kot eno najbolj per
spektivnih gospodarskih panog. Medtem moramo računati na postopen razvoj skozi daljše obdobje in sproti ustvarjati učinkovito podporno
okolje za realizacijo zasebnih pobud.
Kateri so tisti projekti, ki so ostali še
odprti iz preteklega mandata?
Obnova in rekonstrukcije državnih cest ne
gre po načrtu, kot sem pričakoval. Žal v zadnjih
dveh letih za ta namen v državnem proračunu
skoraj ni bilo namenjenih sredstev. Posledično
zamuja rekonstrukcija in ureditev več nujno
potrebnih odsekov državnih cest. Skozi Lučine
je še en nedokončan odsek, nadaljevati je
potrebno do Suhega Dola, proti Todražu je na
vrsti odkup zemljišč za potrebno širitev, prav
tako proti Hotavljam. Na cesti Trebija–Sovodenj so planirana obsežnejša dela, potrebna
je tudi preplastitev cest na Fužinah proti Žirem,
del na odcepu Gorenja vas–Poljane, v Dobju je
še potrebno zgraditi pas za zavijanje. V vseh teh
primerih se bova potrudila skupaj s poslancem
Žanom Mahničem.
Občina bo kmalu obeležila 20 let obstoja. Bo občina omenjeni jubilej kaj posebej
obeležila?
Naša občina je bila z zakonom o ustanovitvi
občin ustanovljena 3. oktobra 1994, prva seja
občinskega sveta je bila 22. decembra istega
leta. Letošnji občinski praznik bo posvečen tudi
20-letnici naše občine in lahko napovem, da bo
še prav posebej slovesno. Menim, da smo lahko
upravičeno ponosni na minulih 20 let samo
stojne občine, saj je to obdobje zaznamovano z
bistveno hitrejšim razvojem, kot je bilo za časa
skupnih občin na Škofjeloškem.
Lidija Razložnik
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Prometna varnost

Otroci se ne znajdejo na poti mimo gradbišč
Foto: Damjana Peternelj

Šolarje so v prve dneve pouka v novem šolskem letu tudi letos pospremili člani
Združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri. Na šolskih poteh pred obema osnovnima šolama in tremi podružnicami v občini jih je devet skrbelo za to, da so
bili otroci na cesti varnejši.

busno postajo in odcepom za šolo. Matjaž Hudobivnik, pomočnik komandirja škofjeloške policij
ske postaje, ocenjuje, da je »prometna signalizacija
v bližini OŠ Lučine zelo dobro urejena in je, kar
se tega tiče, lahko vzor drugim šolam. Označitev
zaznamovanega prehoda za pešce oziroma grbine
za umiritev hitrosti pri zoženju ceste v Lučinah ni
potrebna, saj je prometna signalizacija, ki opozarja
na šolo, zelo dobro postavljena in označena, tako
da mora vsak voznik to opaziti in voziti v skladu s
cestno prometnimi predpisi.«

Prometna varnost v naši občini

Foto: Milka Bizovičar

Največ težav imajo otroci na poti do šole ob gradbiščih. Na sliki so javorski učenci na poti iz šole
do avtobusa, ki jih počaka v centru Poljan.
»Drugače nanje kar malo pozabijo,« pravi Dolenec.
Otroci so najpogosteje udeleženi v prometnih
Začetka šolskega leta si brez njihove akcije, ki jo
nesrečah na cestah v naselju (skupaj 68 odstotkov),
opravljajo v uniformah, podobnih policijskim (kar
in sicer z uličnim sistemom ter brez uličnega sistema,
tudi vpliva na obnašanje voznikov), ne zna več
sledijo lokalne ceste. Med sedmo in osmo uro zjutraj
predstavljati: »Otrokom pokažemo, kako naj varno
se zgodi pet odstotkov prometnih nesreč z udeležbo
otrok in mladostnikov, večina pa med 15. in 19. uro.
pridejo do šole in nazaj.« Vendar pa to ni dovolj,
Vsako leto na slovenskih cestah umre v poprečju
pomembno je, poziva Dolenec, da starši otrokom
pet otrok do 17. leta starosti, najbolj so ogroženi
dajejo pravi zgled. Ni prav, da sami »skočijo« čez
najmlajši, do sedmega leta starosti, kažejo podatki
cesto kjer koli, otroku pa dopovedujejo, da mora
Javne agencije RS za varnost prometa.
čez prehod. In pomembno je, da najmlajši nosijo
»Najmlajši so na začetku šolskega leta na rutke, da tako voznike še bolj opozorijo nase, poupoti v šolo kar malo izgubljeni, tu smo zato, da se darja sogovornik.
Sicer pa so opazili, da imajo otroci največ
jim pomagamo znajti v prometu in na drugi strani,
težav
na poti do šole ob gradbiščih. Izpostavil je
da voznike in druge udeležence v prometu na
začetku novega šolskega leta spomnimo, da so otro- Poljane. »Otroci imajo na začetku šolskega leta že
ci spet na cesti,« je povedal predsednik združenja tako težave, potem pa naletijo na gradbišče, kjer ni
Marijan Dolenec. V štirih dneh, kolikor so bili na urejen prehod, niti ni pločnika. Tam se otroci niso
terenu – v Gorenji vasi jih je bilo pet, na preostalih znašli,« opisuje Dolenec. Predlaga, da bi avtobus, ki
lokacijah pa po eden –, so ugotovili, da vozniki in pripelje šolarje iz Javorij, otroke odložil pred šolo,
tudi kolesarji bolj spoštujejo prometne predpise. ne pa, da izstopijo sredi Poljan, potem pa morajo
naprej sami. Nekateri grejo kar po glavni cesti.
Člani združenja so tudi opozorili, da ni dokončno
V premislek
urejena – sicer državna cesta – v Lučinah; tam po
• 8 odstotkov staršev vsaj občasno na krajših razdaljah
njegovi oceni niso ustrezno urejeni in označeni preotroke med vožnjo drži v naročju.
hodi za pešce. »Zebra je pomembnejša od pločnika,
• 9 odstotkov staršev dovoli otrokom, ki so med vožnjo
vozniki jo drugače upoštevajo. Če je pločnik, nihče
zaspani, da se odpnejo in ležijo na zadnjih sedežih.
• 8 odstotkov staršev otroka občasno pelje na
ne razmišlja o pešcih, če so oznake za prehod za
sprednjem sedežu, če si otrok to želi.
pešce, pa vozniki vendarle pritisnejo na zavoro,«
• 11 odstotkov voznikov občasno otroka pelje brez
opozarja Dolenec in dodaja, da bi bilo prav, da bi
stolčka ali jahača.
šolske poti na splošno bolj označili in razobesili več
• Skupaj vse to pomeni, da vsak deseti do dvanajsti
transparentov, ki opozarjajo na otroke na cesti.
otrok med vožnjo nima ustreznega zadrževalnega
Ob tem dodajmo, da je v Lučinah na glavni cesti
sistema, ugotavljajo na AMZS.
zarisan en prehod za pešce, in to med novo avto-

Prometna signalizacija v bližini OŠ Lučine je po besedah Matjaža Hudobivnika, pomočnika komandirja škofjeloške policijske postaje, zelo dobro
urejena in bi lahko bila vzor drugim šolam.
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Na splošno Hudobivnik ocenjuje, da je
prometna varnost v naši občini dobra. Tako
voznike kot šolarje opozarja, da zaradi gradnje
gorenjevaške obvoznice ni uporabna šolska
pot čez brv reke Sore, otroci uporabljajo druge
poti. »Posebno pozornost morajo nameniti tudi
vožnji težkih tovornih vozil, ki prihajajo in
odhajajo z gradbišča,« še dodaja Hudobivnik.
Izpostavlja pa tudi pogostost prisotnosti alkohola v krvi pri obravnavanju prekrškov v
povezavi s cestno prometnimi predpisi kot tudi
z vidika kršitev javnega reda in miru.
Letos do konca septembra se je v naši
občini (podatki ne vključujejo KS Sovodenj in
KS Trebija, ker ne sodita v ta okoliš) zgodilo
19 prometnih nesreč, v enakem obdobju lani
pa 26. Pri tem se je ena oseba hudo telesno
poškodovala (lani je ena oseba umrla), osem
(lani devet) pa jih je utrpelo lažje poškodbe.
Milka Bizovičar

Nove uradne ure policijske pisarne
Zaradi daljše službene odsotnosti vodje policijskega
okoliša Sebastjana Mirnika policijska pisarna v
občini Gorenja vas - Poljane od sredine oktobra
deluje po spremenjenem delovnem času, sporočajo
iz škofjeloške policijske postaje. Odprta je vsak
ponedeljek med 14. in 16. uro in ne več ob sredah.
Nahaja se v prostorih nekdanje upravne stavbe
Rudnika Žirovski vrh.

Strategija turizma na Škofjeloškem 2020+

Cilj je v prihodnje ponuditi več
prenočitvenih kapacitet

Ključno je povezovanje
Foto: Damjana Peternelj

»Turizem je najmočnejši povezovalec celotnega območja (4 občine) in pomemben
generator novih podjetniških priložnosti, temelječ na trajnostnih načelih bogati
tako prostor kot ljudi, ki tu živijo in ga obiščejo.«

Kot je povedal direktor Razvojne agencije Sora,
Rok Šimenc na tiskovni konferenci o turizmu
na Škofjeloškem septembra letos na Visokem,
območje vsako leto obišče 250.000 enodnevnih
obiskovalcev. Od leta 2009 do lani se je
število nočitev povečalo s 13.000 na 15.000.
Povprečna doba bivanja turista pri nas je 2,6
dni, kar je sicer primerljivo z ostalo Slovenijo.
Med 250.000 obiskovalci in beleženimi
nočitvami vidi vrzel, ki se jo da zapolniti. V
prvi vrsti pa bo treba dokazati, da je območje
vredno vlaganja tudi za tuje investitorje.
optimiziranje portala v spletnih iskalnikih,
kot razloži Križnarjeva. Sledi priprava pet
top turističnih programov, kar pomeni razvoj
privlačnih prodajnih doživetij po enotni metodologiji. Poudarek strategije je na povezovanju
posameznih turističnih točk oziroma ponudnikov.
Kot je še povedala Križnarjeva, bodo Strategijo izvajali glede na opredeljen akcijski načrt, usklajen
z letnim planom dela. »Ta pa je usklajen z vsemi
štirimi občinami, tako vsebinsko kot finančno.«

Na sliki (od leve proti desni): direktor Razvojne agencije Sora (Rok Šimenc), župani Žirov, Škofje Loke
in Gorenje vasi - Poljan (Janez Žakelj, mag. Miha Ješe, Milan Čadež), vodja Turizma Škofja Loka
(Andreja Križnar) in Miša Novak iz podjetja Alohas na tiskovni konferenci o turizmu na Visokem.
Zgornji citat je zapisan v temeljni notranji
viziji, ki je v dokumentu Strategija turizma za
Škofjeloško območje 2020+. Dokument, izdelan
letos, povezuje turizem štirih občin. Občine
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki
in Žiri v okviru skupne organizacije na področju
turizma sodelujejo že od leta 2000, leta 2010 pa
se je LTO Blegoš združil z Razvojno agencijo
Sora in aktivnosti za povezovanje območja v
skupno turistično destinacijo potekajo v okviru
Turizma Škofja Loka. Ob reorganizaciji je stekel
tudi pomemben proces oblikovanja skupne
destinacijske turistične znamke, v kateri so se
občine partnerice zedinile, da je skupna znamka
in slogan »Škofja Loka: ena Loka, dve dolini, tri
pogorja, neskončno zgodb«, znamka pa izpostavlja najbolj močno in na tujih trgih prepoznavno
turistično ikono območja, to je Škofja Loka. Ob
tem komunicira povezanost mesta s podeželjem,
Škofje Loke z dvema dolinama (Poljansko in
Selško) in tremi pogorji, je še zapisano v začetku
dokumenta. Vse štiri občine se zavedajo, da
so s povezovanjem ponudbe v zaokroženo
turistično destinacijo in z nudenjem povezanih
doživetij močnejše, na trgu pa privlačnejše in
konkurenčnejše – predvsem pa imajo skupaj več
možnosti, da v močni konkurenci destinacij, ki v
regiji Gorenjska, v Sloveniji in v srednji oziroma
širši Evropi tekmujejo za pozornost turista, bolj
učinkovito opozorijo nase. Dokument je pripravljen za obdobje do leta 2020.

Z izvajanjem strategije so že začeli

Kot je pojasnila svetovalka za regionalni
razvoj in razvoj turizma Andreja Križnar iz
Turizma Škofja Loka, so z izvajanjem strategije že začeli. Organizirali so ekskurzijo za
ponudnike turističnih storitev. V okviru projekta Znanje za turizem bodo organizirali
12 brezplačnih delavnic, vse pa so namen-

Občina Gorenja vas - Poljane stavi na
novo blagovno znamko

Tudi Občina Gorenja vas - Poljane sicer veliko
jene turističnim in gostinskim ponudnikom, vlaga v promocijo in prepoznavnost tako občine
turističnim delavcem ter vsem tistim, ki bi želeli kot Poljanske doline. »Prav zaradi večje prepoziskati nove podjetniške priložnosti. V letu 2015 navnosti smo izdelali novo blagovno znamko,
bodo nadaljevali z izvajanjem strategije, kot Poljanska dolina, dežela pod Blegošem,« pove
pravi Križnarjeva. Izobraževanja v sklopu pro- župan Milan Čadež in doda, da želijo z njo širši
jekta Znanje za turizem bodo potekala v dveh javnosti predstaviti celotno Poljansko dolino;
modulih, in sicer bo prvi namenjen načrtovanju od Zminca na vzhodu do Rovt na jugu in Kladij
in oblikovanju privlačne in trženjsko uspešne na zahodu, ter njeno raznovrstno ponudbo.
turistične ponudbe (šest brezplačnih delavnic Od gostiln do turističnih kmetij in prenočišč,
bo potekalo do 25. novembra letos), drugi pa turistične, kulturne in športne proizvode, proizvirom financiranja in komuniciranja v turizmu vode in storitve tukajšnjega gospodarstva ...
(pet brezplačnih delavnic in ogled primerov Občina se veliko predstavlja po različnih krajih
dobrih praks bodo potekali od 13. januarja do po Sloveniji in tudi v tujini: »Naše predstavitve
3. marca 2015). Oblikovali bodo krovno zgodbo so vedno dobro obiskane, saj poskušamo vanje
škofjeloškega območja in pripravili produktni vključiti čim več zanimivih in atraktivnih vsebin
načrt za njen razvoj kot turističnega proizvoda. ter društev in posameznikov.« Meni, da imamo
»Namen je razviti krovno zgodbo v turistični še veliko možnosti in priložnosti, da ponudbo
proizvod in sočasno oblikovati tudi krovne konkretneje predstavimo tako pri severnih kot
zgodbe za štiri destinacije – občine. Krovna južnih sosedih. Tudi na Razvojni agenciji Sora
destinacijska zgodba je tako izredna ustvarjal- v Škofji Loki zatrjujejo, da se je gorenjevaška
nost območja. Zgodba Škofje Loke: pasijonska občina od vseh na Škofjeloškem do zdaj promozgodba, zgodba Gorenje vasi - Poljan: ljubezen- cijsko najbolj izpostavila.
Kristina Z. Božič in Damjana Peternelj
ska zgodba, zgodba Železnikov: kovaštvo in
klekljanje in zgodba
Žirov: čevljarstvo in
Zahvala
čipke.« Za leto 2015 je
V 86. letu starosti nas je zapustil naš dragi
načrtovana tudi vsebinFranc Jezeršek
ska in tehnična prenpo domače Prodovcov Francelj s Hotavelj.
ova spletnega mesta
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom,
w w w. s k o f j a - l o k a .
posebno še sosedom, prijateljem, sodelavcem in
com, zlasti kar se tiče
sodelavkam bivše Avtomehanike Škofja Loka, Viator &
kakovostnih vsebin,
Vektor Logistike - v stečaju, Mercatorja za pomoč, izrečena
vključitve prodajnih
pisna in ustna sožalja, darovane sveče in cvetje.
programov (pet top
Prisrčna hvala tudi vodstvu in strežnemu osebju Centra
starejših Horjul in Doma za starejše Bor Črni Vrh.
turističnih programov),
Posebna zahvala Gasilskemu društvu Hotavlje, Društvu
prilagoditve portala
upokojencev Gorenja vas, pevcem in Pihalni godbi iz Žirov.
mobilnim in drugim
Hvala vsem, ki ste se poklonili v njegov spomin.
tehničnim rešitvam,
Žalujoči: žena Pavla, hčeri Bojana in Dragica z družinama
razvoj kakovostnih
Hotavlje, Predmost, Zminec, 26. septembra 2014
jezikovnih verzij ter
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Uradni list RS, št. 50/2014) in Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 121/2003, 23/2011 in 22/2013, Pravilnik) objavljamo

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2014
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine v skupni višini
25.000,00 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50
PE (v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih občine Gorenja vas
- Poljane, na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema.
2. SPLOŠNA DOLOČILA:
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim
prebivališčem v občini, ki so lastniki MKČN in za gradnjo MKČN še niso prejeli
nepovratnih sredstev.
Sredstva se lahko dodelijo izključno za opremo stanovanjskih stavb z MKČN.
Sredstva se lahko dodelijo izključno za prvo opremo stanovanjskih objektov z
MKČN.
Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem
redu prispetja. Sredstva se dodelijo izključno upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve
iz tega javnega razpisa.
Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonodaji,
ki ureja dotično področje.
3. VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA VGRADNJO MKČN:
Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN,
in sicer največ v višini do 150 EUR na PE (PE – enota zmogljivosti čiščenja MKČN)
in največ 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma
do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za leto 2014.
V kolikor je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna sredstva
posameznemu upravičencu dodelijo po lastniškem deležu oziroma dogovoru med
upravičenci (solastniki MKČN).
3. POGOJI:
a) Upravičenec je lastnik MKČN, kar dokazuje z listinami o lastništvu oziroma
nakupu (račun).
b) Upravičenec ima urejeno stalno prebivališče v stavbi in je lastnik stavbe, iz katere
se odvaja odpadna komunalna voda na čiščenje v dotično MKČN (urejeno
prebivališče po CRP).
c) MKČN je vgrajena z namenom čiščenja komunalne odpadne vode iz stanovanjske
stavbe, ki se nahaja na območju, znotraj katerega se do konca leta 2017 ne
predvideva izgradnja javne kanalizacije.
d) MKČN mora biti vgrajena v letu 2013 ali 2014 in v funkciji obratovanja z vsaj 50
% obremenitvijo oziroma zmogljivostjo čiščenja (za obremenitev z 1 PE šteje 1
prebivalec s stalnim prebivališčem v stavbi).
e) MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje.
f) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z
določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in nadaljnje spremembe).
g) MKČN mora imeti določenega upravljavca. Upravljavec MKČN je praviloma lastnik
MKČN. V kolikor upravičenec (lastnik MKČN) ni hkrati tudi upravljavec MKČN ali
se v MKČN čistijo odpadne vode iz večstanovanjskih stavb ali večstanovanjskega
objekta oziroma MKČN ni v 100 % lasti enega upravičenca, mora biti za upravljanje
MKČN določen upravljavec. Določitev upravljavca se ugotavlja na osnovi pogodbe
o upravljanju, ocene obratovanja in evidence izvajalca javne službe.
h) Obratovanje MKČN mora biti v skladu z navodili proizvajalca MKČN, MKČN
se mora redno vzdrževati in o obratovanju MKČN se mora voditi obratovalni
dnevnik.
i) Za stanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna voda na MKČN, mora
biti izdano gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi skladno
s zahtevami predpisov za gradnjo objektov. Kolikor se gradnja MKČN izvede na
zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora biti vlogi priložena pogodba o ustanovitvi
služnosti, overjena pri notarju.
j) MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
k) Vlagatelj za gradnjo MKČN še ni prejel nepovratnih sredstev in ni v postopku
pridobivanja nepovratnih sredstev. Stanovanjski objekt se prvič opremlja z MKČN.
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4. VLOGA:
Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in podpisana s strani vlagatelja
(upravičenca ali njegovega pooblaščenca).
Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
1) ocena obratovanja MKČN, ki ga izdela pristojni izvajalec javne službe (Občina
Gorenja vas - Poljane, režijski obrat) in pregledna situacija z vrisanimi zemljiškimi
parcelami, stavbo, MKČN in potekom kanalizacije. Slednja se priloži le, če ni
sestavni del ocene obratovanja.
2) pogodba o upravljanju (glej pogoj pod točko 3., g);
3) gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967, ter dovoljenje za
gradnjo MKČN, če se MKČN nahaja na zemljiški parceli, ki ni v lasti upravičenca
(pogodba o ustanovitvi služnosti) ali enostavno gradbeno dovoljenje, če je to
zahtevano s predpisi o graditvi objektov;
4) dokazilo o lastništvu MKČN (račun);
5) izjava o lastništvu, podatkih in o sofinanciranju MKČN;
6) pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec;
7) parafiran vzorec pogodbe;
8) pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb.
Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 7. 11. 2014 do 12. ure.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji
strani (levi, spodnji del) označen z napisom »NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2014«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega
razpisa.
5. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 7. 11. 2014 ob 12. uri.
6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG:
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane.
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno. Vloge,
ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo
s sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, se bo prosilca pozvalo
k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev znaša 8 dni. Roka dopolnitve ni mogoče
podaljševati. Če vloga ne bo pravočasno dopolnjena ali bo kljub dopolnitvi še vedno
nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do
porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev v
tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev v prihodnjem letu.
Vlagatelji bodo do 12. 12. 2014 obveščeni o izidu razpisa. Sklep o dodelitvi
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2014 izda
župan Občine Gorenja vas - Poljane.
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in
občino. Sredstva se dodeli v roku 15 dni po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih
sredstev. V kolikor vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa ne pristopi k podpisu
pogodbe, se mu sredstva ne dodelijo.
7. DODATNE INFORMACIJE:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 7. novembra 2014, in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane,
dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane:
http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane,
na tel. št. 04 51 83 122, Kristina Knific.
ŽUPAN
Milan Janez Čadež

Simon Jeram prejemnik priznanja OOZ Slovenije

Družinsko podjetje Strojno ključavničarstvo Simon Jeram iz Podgore je letos od
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije v okviru mednarodnega sejma obrti in
podjetništva za svoje uspešno delo prejelo bronasti ceh. Priznanje je potrditev
za trud in vlaganje v razvoj sirarskih kotlov ter pokazatelj, da podjetje sledi
pravim smernicam ter da preteklo delo ni bilo zaman.
Glavni izdelek podjetja je sirarski kotel, na
katerega je nameščen računalniški procesor, ki
omogoča avtomatsko delovanje v postopku sirjenja. Ideji za razvoj sirarskih kotlov je botrovalo povpraševanje lokalnih kmetov po tovrstnem
izdelku. »Na začetku nismo vedeli, ali je to
prava smer ali ne. V sodelovanju z lokalnimi
in tujimi predelovalci mleka še sedaj dograjujemo in izboljšujemo kotle ter drugo opremo,
vse z namenom zagotoviti čim bolj racionalno
predelavo mleka. Naše kotle uporabljajo tako
domači kakor tuji sirarji. Med drugim smo tudi
za kmetijo Pustotnik na samem začetku sirarske
poti izdelali prve kotle, ki jih uporabljajo pri

sirjenju,« pojasnjuje Simon Jeram. Poudarja
še: »Naši sirarski kotli so v osnovi izdelani
enako, kot so bili izdelani na začetku. Kar se
tiče opreme in kakovosti, se trudimo biti vedno
boljši, kar nam potrjujejo tudi tuje in domače
organizacije.« Kotli so v osnovi narejeni za
predelavo mleka v majhnih in velikih sirarnah.
V kotlu se lahko izdela vse mlečne izdelke, od
sira, jogurtov, skute in drugih.
Bronasti ceh pa ni edino priznanje, ki ga je
družinsko podjetje prejelo. Preteklo leto so se
mednarodni javnosti na 20. Mednarodnem sej
mu ZEPS v Zenici predstavili s celotno podobo
sirarne in prejeli priznanje za kolekcijo opreme
za prehrambeno industrijo.

Foto: arhiv Simona Jerama

»Kupcu vedno ponudimo kakovosten izdelek«

Veliko povpraševanja tudi po drugih
njihovih izdelkih

Naslednja številka: 21. novembra
Vaše prispevke za septembrsko številko Podblegaških
novic pošljite do 6. novembra 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!

Ukvarjajo se tudi z izdelavo drugih izdelkov
iz nerjaveče pločevine. »Največ povpraševanja
je po ograjah, tako balkonskih kot tudi
stopniščnih, v kombinacijah z lesom, steklom,
granitom, nadstreških za avtomobile, terase.
Stranke povprašujejo tudi po unikatnih izdelkih iz nerjavečih materialov, stojalih, policah,
dimnikih, jaških … Skratka, trudimo se ugoditi
njihovim potrebam in željam,« je še povedal
Jeram in poudaril, da povpraševanja za sirarske
kotle prihajajo od vsepovsod, največ iz držav
nekdanje Jugoslavije. Pot do strank si med
drugim utirajo tudi s sodelovanjem oziroma
predstavitvami na sejmih doma in v tujini.
Kakšni so načrti za prihodnost? »V prihodnje
bomo še vedno dograjevali začeto, saj je to

Ugodni krediti za podjetja in dopolnilne
dejavnosti na kmetijah v občini Gorenja
vas - Poljane
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo
občine Gorenja vas -Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter Območna
obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je objavljen razpis, v okviru katerega je podjetjem in tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah,
omogočeno ugodno dolgoročno kreditiranje njihove dejavnosti.
Sredstva so še vedno na voljo!
Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10
let, po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,9 %.
Pridobite jih lahko za:
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000
evrov, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov.
Prav tako je v okviru Kreditne sheme na voljo še nekaj sredstev za
dolgoročne kredite po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 1,5 %. Dodatne informacije dobite na tel. št. 04/50-60-220.

Na leto s sirarskim kotlom opremijo od sedem
do deset sirarn.
osnova za dobro predelavo mleka in kakovosten
proizvod. Naše smernice se vedno nagibajo k
novim izdelkom, tako da se bomo trudili kupcem ponuditi največ ter s čim manj truda doseči
velik cilj,« dodaja mladi podjetnik.
Lidija Razložnik

Brezplačna pomoč občanom pri reševanju
energetske problematike
V Škofji Loki že nekaj let deluje brezplačna Energetsko-svetovalna
pisarna, ki služi kot pomoč občanom pri reševanju energetske problematike, s katero se soočajo ob novogradnjah, sanacijah in drugih ukrepih
s področja energetike.
Problemi z/s:
• ogrevanjem, izbiro energenta in ogrevalnega sistema,
• sanacijo dimnika,
• pripravo toplotne sanitarne vode,
• toplotno izolacijo stavbe,
• vgradnjo energetsko učinkovitih oken,
• racionalno rabo energije,
• ekonomičnostjo uporabe posameznih energetskih tehnologiji,
• uporabo obnovljivih virov energije, kot so solarni sistemi in sončne celice,
• uporabo biomase za ogrevanje …
so teme, o katerih vam lahko brezplačno svetujemo v Energetskosvetovalni pisarni. Ta je odprta vsak torek od 16. do 17.30 ure, in sicer
na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Vse, ki se boste odločili za njen obisk,
pa obveščamo, da se morate za obisk predhodno najaviti na Razvojni
agenciji Sora. Dodatne informacije dobite na tel. št. 04/50-60-220.

11

Eva Ferlan

»Če ni izziva, je vse brezveze«

vetiti oblikovanju notranje opreme,« se spominja
Ferlanova. Pojasnjuje še: »Prvi interjer sem oblikovala za prijatelja Tanjo in Borisa, ki sta mi
dala to priložnost in mi kot študentki izkazala
zaupanje. Bila sta zelo pogumna (smeh).« Eva
Ferlan se je usmerila v oblikovanje notranje
opreme, opremo oblikuje iz različnih materialov,
kot so kovina, steklo, najraje pa iz kamna in
lesa. Pravi tudi: »Nisem opredeljena, kaj delam
raje ali bolje, najboljši rezultat se zgodi, ko
oblikuješ vse, celotni interjer. Na tem področju
sem si med študijem nabrala nekaj izkušenj, za
katere upam, da mi bodo pri iskanju zaposlitve
prišle prav,« je povedala absolventka Fakultete
za dizajn, smer notranja oprema, ki trenutno
piše diplomsko nalogo na temo Mala turistična
arhitektura (počitniške hiše v Volaki z uporabo
lokalnih materialov).

Foto: Barbar studio

S svojimi produktnimi izdelki, klubsko mizo
KUMI, stojalom za revije FO in kolekcijo lesenih
vaz in svečnikov PINA sta navdušili obiskovalce
in tuje medije, saj so o izdelkih poročali in pisali
v Italiji, Španiji, Nemčiji, Izraelu in Mehiki …
Domačemu občinstvu sta se najprej predstavili
na pohištvenem sejmu Dom, nato na razstavi Čar
lesa v Cankarjevem domu, sledila je razstava Čar
lesa v sklopu meseca oblikovanja. Prejšnje leto
sta sodelovali tudi na prodajni razstavi POP-UP
DOM. Kakerjeva in Ferlanova sicer oblikujeta
tudi samostojno. »Ne morem opredeliti, kdo me
je navdušil za oblikovanje. Zanima me, odkar
pomnim. Kot majhna deklica sem listala mamine revije Brava Casa in gledala vse tiste lepe
hiše z bazeni, ogromnimi vrtovi in čudovitimi
spalnicami. Verjetno je tudi to pripomoglo k
temu, da sem se odločila svoje življenje pos-

Klubska miza Kumi je multifunkcionalna – sestavljena je iz štirih enot, ki delujejo tako kot celota
ali pa vsaka zase. V ozadju stojalo za revije FO.

Z učinkovitim marketingom do uspeha
Če vas zanima, kako si lahko v zahtevnih časih
bistveno olajšate doseganje zastavljenih prodajnih
ciljev, vas vabimo, da se nam v sredo, 19. novembra, ob 13. uri pridružite v veliki sejni sobi UE Škofja
Loka, Poljanska cesta 2 na delavnici Z učinkovitim
marketingom do uspeha, ki je namenjena vsem,
ki se pri svojem delu srečujete z marketingom,
trženjem, prodajo in skrbite za večjo prepoznavnost podjetja, izdelkov, storitev ali blagovnih
znamk (samostojnim podjetnikom, direktorjem,
zaposlenim v marketingu, tržnikom …).
Udeleženci boste od priznanega predavatelja, poslovnega trenerja, svetovalca in vizionarja
mag. Tomaža Korelca iz podjetja Creatoor prejeli
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odgovore na številna vprašanja, med drugim tudi
o tem, kam investirati vaša sredstva oz. koliko
in kdaj investirati v marketing, kakšen je dober
oglas in kako ga ustvariti, kaj je blagovna znamka
in kako ustvariti močno in prodorno blagovno
znamko, ki jo bodo vsi občudovali in kupovali, kaj
delajo uspešni ter kakšne napake najpogosteje
delamo v marketingu. Vaša investicija v nova
znanja je 30,5 evra (z DDV). Razliko do polne
cene delavnice krijejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.
Prijave in dodatne informacije dobite na
Razvojni agenciji Sora, 04/50-60-223, julija.
primozic@ra-sora.si ali www.ra-sora.si.

Foto: Ina Ferlan

Mlada oblikovalka Eva Ferlan skupaj z Deo Kaker iz Mozirja ustvarja pod
znamko Dea Eva. Začetki njunega sodelovanja segajo v leto 2010, ko sta se
spoznali na pripravljalnem tečaju risanja za sprejemne izpite na Fakulteti za
dizajn. Dve leti kasneje sta se prijavili na razpis za sodelovanje na pohištvenem
sejmu DOM, ki mladim oblikovalcem ponuja brezplačno predstavitev. Širši
javnosti sta predstavili izredno funkcionalno, kakovostno in vizualno privlačno
mizico Kumi. Junija letos sta se udeležili pohištvenega sejma v Milanu, ki jima
je poleg razpoznavnosti prinesel tudi neprecenljivo izkušnjo.

Vila Berta in Tavčarjev dvorec

Kot pravi, se ideje zgodijo. Navdih je vse,
kar se dogaja okrog nje. Včasih se ji porodi
ideja, za katero ne ve točno, od kod izvira. »So
dražljaji, ki ti zlezejo v podzavest in ti potem kar
enkrat pridejo na misel. Oblikovanje mora biti
funkcionalno in estetsko in obratno. Najboljši
so tisti izdelki, ki so kombinacija obojega. In
ja, enako mero obojega je zelo težko doseči,«
pojasnjuje Ferlanova, ki je ponosna na vse,
kar je do zdaj oblikovala samostojno in kar sta
skupaj ustvarili z Deo Kaker. V oblikovanje
je vložila veliko truda in energije ter skušala
doseči najboljše, glede na dane možnosti pri
posameznem projektu. »Vsako oblikovanje
mi predstavlja izziv, zato je to tisto, kar najraje
počnem. Če ni izziva, je vse brezveze,« pripoveduje in upa, da jo po diplomi čaka praksa
v tujini, saj je razlika med slovenskim in tujim
oblikovanjem velika. »Slovensko oblikovanje
je dobro, pogoji pa so slabi. Zelo spoštujem
slovenska oblikovalca, ki jima je uspelo v svetu,
to sta Niko Kralj in Nika Zupanc.«
Trenutno dela na dveh projektih – notranja
oprema za enodružinsko hišo in stanovanje za
mlad par. Najbolj jo navdušuje skandinavski
slog oblikovanja, za katerega so značilni narav
ni materiali, izčiščene linije, svetli prostori
ter kombinacija starega in novega pohištva.
V prvi vrsti stavi na funkcionalnost in želje
oziroma potrebe naročnikov. »Ljudje smo
si zelo različni, imamo različne želje, ideje,
pričakovanja in nenazadnje tudi potrebe. Pri
svojem delu vse to kombiniram s svojo idejo.
Pripravim nekaj variant in potem skušamo priti
do najboljše rešitve, ki je všeč naročniku.«
Katero hišo oziroma stavbo bi, če bi imela
možnost, opremila v naši občini? »Izziv predstavlja vsaka hiša posebej. Mogoče bi se orientirala kar
na Gorenjo vas – zanimiva in hkrati skrivnostna se
mi zdi vila Berta (dom dr. Gregorčiča). Vanjo sem
si vedno želela vstopiti in danes ni nič drugače.
Sicer pa mislim, da bi bile lahko z vidika interjerja
zanimive tudi bivša hala tovarne Alpina in katera
izmed starih kmečkih hiš, ki bi z manjšimi arhitekturnimi posegi omogočila odlično izhodišče za
zanimiv interjer …, da o Tavčarjevem dvorcu na
Visokem sploh ne govorim.«
Lidija Razložnik

Žlezasta nedotika

Ohranimo zdravje in naravo, odstranjujmo vsiljivke
Avgusta in v začetku septembra je cvetela barvita invazivna tujerodna okrasna
rastlina žlezasta nedotika. Vrtnarji so jo gojili zaradi okrasa, čebelarji so je bili
veseli, ker jo rade obiskujejo čebele. Gosti sestoji, ki se razvijejo na vlažnih tleh,
izpodrinejo domorodne vrste rastlin. Njeno odstranjevanje je dokaj enostavno.
na infrastrukturi, zmanjšujejo biodiverziteto in
izpodrivajo domače vrste, nekatere pa so zelo
nevarne za zdravje ljudi.

V Evropo so jo prinesli v 19. stoletju

Ena izmed njih je žlezasta nedotika (Impatiens glandulifera) z rožnatimi cvetovi, ki se
odpirajo od poletja do zgodnje jeseni. Steblo
je votlo in rdečkasto. Njeni domovini sta Indija
in zahodna Himalaja. V Evropo so jo prinesli
v 19. stoletju kot okrasno in medonosno rastlino. Tvori sklenjene sestoje in izpodriva
domorodne vrste. Pogosta je ob rečnih bregovih
in brežinah manjših potokov, na poplavnih
ravnicah, prodiščih in gozdnih robovih. V naši
občini jo najdemo ob Sori in njenih pritokih,

Znanje za turizem – nadaljujemo s sklopom brezplačnih delavnic
V želji, da bi skupaj izboljšali kakovost ter
oblikovali privlačno in tržno uspešno turistično
in gostinsko ponudbo škofjeloškega območja,
smo ob finančni pomoči občin Gorenja vas Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri pripravili
serijo brezplačnih izobraževanj v okviru projekta
Znanje za turizem. V novembru nadaljujemo s
sklopom brezplačnih izobraževanj, in sicer:
- Trženje in prodaja turističnih izdelkov in
storitev (ponedeljek, 3. 11. ob 13.00),
- Izkoriščanje spleta kot idealnega tržnega
prostora za turizem (torek, 18. 11. ob 13.00),
- Orodja za delo na spletu v turizmu (torek,
25. 11. ob 13.00).

Na izobraževanje vabimo vse ponudnike
turističnih in gostinskih storitev (gostilne,
turistične in izletniške kmetije ter ostale ponudnike namestitvenih objektov), turistične delavce
v muzejih, turističnih društvih ter vse tiste, ki še
razmišljate, da bi se usmerili na to področje, pa
ne veste, kako oz. mogoče nimate dovolj znanja
s tega področja.
Dodatne informacije in prijave na
izobraževanja so vam na voljo na Razvojni
agenciji Sora, 04/50-60-223, julija.primozic@
ra-sora.si ali www.ra-sora.si.

Foto: Tadeja Šubic

Nekatere invazivne rastlinske vrste resno
ogrožajo naše zdravje, druge povzročajo škodo
kmetijstvu in gospodarstvu. Večina tujerodnih invazivnih vrst je vrtnih rastlin, ki so kot
okrasne rastline k nam pripotovale iz daljnih
krajev, nato pa »ušle« čez ograje vrtov, se
prekomerno razmnožile in zasedle prostor domorodnim rastlinam. Druge so prispele k nam iz
sosednjih držav s prstjo, embalažo ali z drugimi
rastlinami, druge vzdolž prometnih in vodnih
poti. Ko se prvič zasejejo in jih ne uničimo
pravočasno, nastane žarišče, ki se hitro širi.
Kmalu zrastejo gosti sestoji, v katerih je zaradi
teme onemogočen razvoj drugih rastlin v podrasti. Invazivne vrste povzročajo zmanjšanje
donosov v kmetijstvu, povzročajo poškodbe

Žlezasta nedotika cveti rožnato.
na odlagališčih zemljin in območjih, kjer so
se izvajala razna sanacijska dela. Tako smo jo
opazili tudi na kamnitih zložbah in utrditvah
brežin ob Sori, kjer so bila nedavno izvedena
sanacijska dela. Žlezasta nedotika ima lastnost,
da se semenski ovoj ob dotiku razpre, številna
semena pa razpršijo (od tu ime, ne-dotika-j-se)
in naslednje leto tam požene mnogo novih
rastlin. Rastlina se hitro seli, saj se semena
največkrat prenašajo po vodi. Gosti sestoji ne
omogočajo razvoja drugih rastlin. Po odmrtju so
brežine, ki jih je poraščala nedotika, izpostavljene mnogo večji eroziji kot tiste, ki jih porašča
domače grmovje in drevje.
Tadeja Šubic

Odstranjevanje žlezaste nedotike je dokaj
enostavno. Izvaja se tako, da se rastline puli ali
kosi pred cvetenjem in plodenjem, kar je treba
izvajati dve ali več let zapored. Z odstranjevanjem
dajmo prostor kmetijskim rastlinam, travi in
našim zelnatim rastlinam, grmičevju s pisanimi
jesenskimi plodovi in drevju.

Sporoči vrsto

Spremljanje in beleženje redkih vrst hroščev
Slovenija je biotsko izjemno pestra, tu živi tudi mnogo redkih in ogroženih vrst. Nekatere med njimi so tudi takšne, ki jih poznamo vsi, ali pa so prepoznavne, če na njih
opozorimo, med njimi rogač, alpski kozliček, bukov kozliček in hrastov kozliček.
Na Zavodu RS za varstvo narave so pripravili spletni portal www.sporocivrsto.si, kamor
lahko vsakdo sporoči svoje opažanje katerega
izmed štirih vrst hroščev, ki so redki, ogroženi
v evropskem merilu in zato Natura 2000 vrste.
Ti hrošči so odlični pokazatelji stanja gozdov,
hkrati pa dovolj prepoznavni, da jih lahko opazi
vsak od nas. Podatke o teh vrstah zbirajo na
Zavodu že sedmo leto.
Vse štiri naštete vrste hroščev so lahko prepoznavne in jih zlahka opazimo. Omenjeni hrošči
imajo širši, evropski naravovarstveni pomen,
saj so navedeni na seznamu redkih in ogroženih
živalskih vrst evropskega ekološkega omrežja
Natura 2000. V nekaterih državah Evrope so že
izginili zaradi spremenjenih razmer v gozdovih,
nastalih zaradi intenzivnega gospodarjenja.

Iskane hrošče, ki so odvisni od ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdu z dovolj odmrlega in
starega lesa, praviloma najdemo v avtohtonih
listnatih gozdovih. Kjer je z izsekavanjem gozd
močno spremenjen in je nasajena smreka, ti
hrošči ne morejo več preživeti.
Zbiranje in vpogled v podatke lahko opravi vsak
na spletnem naslovu www.sporocivrsto.si, kjer so
tudi enostavna navodila in opis iskanih hroščev.
Za vpise in s tem prispevek k ohranjanju teh
vrst hroščev se zahvaljujejo vsem, ki bodo letos
na spletni portal vpisali svoje opažanje. Akcija
namreč strokovnjakom prinaša neprecenljive
podatke o spremljanju stanja živalskih vrst,
vsem nam pa prinaša novo znanje in možnost
sodelovanja pri ohranjanju biotsko izjemno
bogate slovenske narave.
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Poletna potepanja

S kolesom v francoske hribe
Foto: iz osebnega arhiva

Zamenjati počitniško poležavanje na plaži s kolesarjenjem in pri točenju znoja
ob poganjanju pedal še uživati, zakaj pa ne? Počitniško kolesarjenje postaja
vedno bolj priljubljeno. Gradijo se nove in nove kolesarske steze, ki povezujejo
vasi, mesta, dežele, države. Žal ne pri nas, a takoj za našo mejo.

Najprej najbolj znan vzpon
proti Alp d’Huez-u

Zjutraj je bilo nebo brez oblačka, ker pa sva
oba malce bolj zmrznjene narave, sva počakala,
da je sonce posvetilo v dolino in se šele potem
podala navzgor proti Alp d’Huez-u. Vzpon je
dolg skoraj 14 kilometrov, premore 22 serpentin,
povprečni naklon je 7,9 %, dolina je na 700 metrih
nadmorske višine, cilj je na višini 1.850 metrov. V
Prevozila sva 2.500 kilometrov, za bencin, cestnino,
parkirnino in šotornino sva porabila 650 evrov. Kuhala
sva si sama, elektrike nisva rabila, wifi povezava
(samo elektronska pošta) pa je bila v kampih oz.
na INFO točkah praviloma zastonj. V kampih so
nama delali družbo pretežno kolesarji iz Belgije in
Nizozemske, precej je bilo tudi domačinov Francozov.
Gospodarska kriza je v zadnjih letih naredila svoje,
kar se je videlo predvsem v lokalih s prehrano.
Francozi se še vedno niso pričeli učiti angleškega
oz. slovenskega jezika, pa smo se nekatere stvari
malce težje dogovorili. Ampak kjer je bil obojestranski
interes, je bila tudi ta težava premagana. Bi šla še
petič tako daleč na dopust? Seveda, le počasi bo
potrebno najtežje vzpone zamenjati z malce lažjimi.
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času, ko po njem poteka dirka Tour de France, se
ob cesti nagnete pol milijona in več kolesarskih
navdušencev. Vsekakor izmed vseh vzponov naj
bolj znan, ne pa najlepši. Najhitreje ga je doslej na
Touru prevozil že pokojni Marco Pantani, izmerili
so mu čas 39 minut in pol. Po kilometru iz kampa
se cesta postavi strmo navzgor, na kar kolesarja
opominja prometni znak z oznako 12 %. Ker je
bil dan zelo lep, je bilo kolesarjev, ki prihajajo
sem s celega sveta, kar precej, vendar manj kot
dve leti nazaj. S pogledom, obrnjenim v tla, sklonjeni na balanco, so hiteli navzgor na peresno
lahkih karbonskih specialkah, z minimalno zalogo
vode, očitno v želji, doseči čim boljši čas. Naju
se njihovo mučenje ni dotaknilo, peljala sva svoj,
letom primeren tempo. Cilj vzpona in etape je
na zgornjem robu naselja, pod postajo nihalke.

Del največje kolesarske dirke na svetu
– Toura

Naslednje jutro sva vstala pol ure kasneje, saj je
bila načrtovana tura krajša, vzpona pa samo za naš
Blegoš. Turo sva našla v lokalnem vodniku (barvna
knjižica, brezplačna), obljubljala pa je veliko
adrenalina. Zelo ozko cesto so vklesali in vgradili
v prepadno steno, prevrtali deset predorov dolžine
do 350 metrov, ki so brez izjeme vsi neosvetljeni.
Na srečo prometa ni bilo, srečala sva samo en avto
in dva kolesarja. Na 1.500 metrih leži vasica Villard

Foto: iz osebnega arhiva

Na prelazu Col de Serenne
Letos sva se z Jano odpravila v Francijo že
četrtič. 12 dni sva razdelila v tri dele, začetek
in konec v Alpah, srednji del v Provansi, dva
dneva pa sva rezervirala za pot do tja in nazaj.
Vremenska napoved za JV Francijo je bila precej
boljša kot za Slovenijo, prve tri dni sonce, četrti
dan pooblačitev, naslednji dan prehod fronte z
občasnim dežjem, pa potem spet izboljšanje. 16.
julija pozno popoldne sva preko Torina, Briansona in prelaza Lautaret prispela do mesteca Bourg
d`Oisans. Postavil sem šotor na razkošno parcelo,
prekrito s travo, ga opremil, Jana pa je medtem
skuhala testenine, ki so bile sicer najina glavna
hrana do konca dopustovanja. Brez ogljikovih
hidratov v klanec pač ne gre.

Povzpela sva se še malce višje in na klopci v miru
pomalicala. Sonce je kljub višini 1.900 metrov
toplo grelo. Človek bi se kar ulegel in malce
zadremal. Toda pred nama je bila še dolga pot.
Spustila sva se nazaj v naselje in nadaljevala po
bolj slabi, ozki, vendar asfaltni cesti na prelaz Col
de Serenne, ki premore 1.999 višine. Od tu je izjemen pogled preko doline na skoraj 4.000 metrov
visoke gore z ledeniki, ki pa žal vidno izgubljajo
bitko z globalnim ogrevanjem. Pod glavnim ledenikom se nahaja mestece Les 2 Alpes, ki gostom
na ledeniku omogoča tudi poletno smučanje,
žičnica pa se vzpne na 3.600 metrov višine. Proti
vzhodu so gore malce nižje, po travnatih planjavah
so speljane makadamske ceste do planinskih koč
oz. planšarij, ceste so del turistične ponudbe za
gorske kolesarje. Ja, župan bi moral biti zraven,
da bi videl vse to in dobil kako novo idejo. V
redu, saj imamo občinski krog, ampak … Na
spustu v dolino je bilo na asfaltu veliko drobnega,
zoprnega peska od krpanja lukenj v asfaltu, vendar
je z gorcem prav počasi še nekako šlo. Cesta je
vodila mimo majhnih naselij, za katera se človek
vpraša, s čim se prebivalci sploh preživljajo. Glede
na zaraščene travnike s kmetijstvom zagotovo ne.
V dnu doline sva se pod vasjo Mizoen vključila
v gost promet magistralke in pognala kolesi po
klancu navzdol, kolikor je šlo. Zamudno pripravo
obroka sva izpustila in se raje za poldrugo uro
odpravila na regeneracijo na bazen.

Akvadukt Pont du Gard – Vodni kanal dolžine 50 km je imel povprečni padec 25 cm/km. Kakšni
izjemni gradbeniki so bili Rimljani!

Foto: iz osebnega arhiva

Notre-Dame, kjer so v začetku 18. stoletja našli
zlato. Iskal sem sledi odvalov nekdanjega rudarjenja, pa jih nisem opazil. V slabih dveh stoletjih so
pridobili vsega 20 kg zlata. So pa pod zemljo našli
izjemno čiste kristale kremena, ki so jih uporabili
za lestence v dvorcu Versailles v Parizu. Nad vasico
sva pri navezavi na podobno vasico na drugi strani
hriba naletela na veliko čredo govedi, ki je pasla ostro visokogorsko travo. Očitno so čredo pripeljali na
pašo, saj daleč naokoli ni bilo opaziti hleva. Ko se
je makadamska cesta poravnala v prečnico, je pred
nama preko doline kot na dlani ležal Alp d`Huez,
nad njim pa gora Piz Blanc (3.330 metrov), s katere
pozimi poteka smuka. Vas Villard-Reymond sva
dosegla takoj za prelazom in sledil je divji spust
v dolino po strmi, ozki, vijugasti in nezavarovani
cesti, ki ni premogla niti bankin. Kaj bi bilo, sem se
vprašal, če bi odpovedala zavora? Zvečer so se na
nebu pojavile prve ovčice. Bo dež? Na recepciji so
se naredili Francoze in rekli, da ne. Gostom je pač
potrebno servirati pravo informacijo, da ostanejo
še naprej. Opozorili pa so me, da bo naslednji dan
policija zaradi zavarovanja 14. etape Toura zaprla
cesto za ves promet že ob 9. uri. Hitro sva pozajtrkovala in se v oblačnem vremenu odpravila proti Les
2 Alpes. To je že pravo mesto, leži na 1.650 metrih
nad morjem, za razliko od Alp d`Hueza je bilo tudi
poleti v njem polno življenja. Svoje je dodalo nekaj
sto kolesarjev, ki so se pripravljali na kvalifikacije
v spustu z bližnjega hriba. Spustila sva se nazaj do
magistralke v dolini in na klancu izbrala razgledno

Do vasice Villard Notre-Dame sva se vzpenjala
skozi v kamen vklesane predore.

Foto: iz osebnega arhiva

Dolžino dnevne poti in čas kolesarjenja določamo
sami, lahko šotorimo, si najamemo sobo. Druga
možnost pa je uporaba obstoječih cest, tako ravninskih
kot tudi hribovskih. Kdo ne pozna tritedenskih
kolesarskih dirk Tour de France, Giro d`Italia, Vuelta,
težkih vzponov na visoke hribe in prelaze, izjemno
pokritost tako kolesarjenja kot tudi čudovite narave
s televizijskim prenosom. Pa ti hribi sploh niso tako
daleč. Do francoskega mesteca Brianson, ki se nahaja
tik za italijansko-francosko mejo v departmaju HautesAlpes, je samo 750 km, razen zadnjih 32 km je od
Vrhnike ves čas avtocesta. Tak dopust seveda veliko
stane!? Niti ne, prenočišče v kampu za dve osebi,
avto in šotor se dobi v Alpah že za 10–12 €/dan, bolj
imenitni z bazenom stanejo 20–30 €/dan. V Provansi so
cene prenočitve nekje vmes.

Zame najimpozantnejši vzpon na Mt. Ventoux
mesto, od koder sva spremljala ves direndaj, ki je
spremljal največjo dirko na svetu. Kolesarji Astane so bili na čelu skupine kolesarjev, med njimi
pa v rumeni majici italijanski kolesar Nibali. Je
bilo vredno tri ure čakati, da se je cirkus odpeljal
naprej in so ponovno odprli cesto za promet? No,
vsaj rečeva lahko, da sva bila tisto minuto in pol
mimohoda zraven. Sva pa med čakanjem srečala
predstavnika kolesarjev iz Žirov, ki so se za teden
dni nastanili v Les 2 Alpes.

Tudi Provansa je lahko deževna

V nedeljskem jutru naju je zbudil vnaprej
napovedani dež. Preko Grenobla sva se odpravila
proti topli, s soncem obsijani Provansi. Kakšna
zmota! Tudi tam je bilo oblačno, hladno,
pozno popoldne pa se je razbesnela nevihta in
zalila ulice mesta Orange. V kampu v mestecu
Malaucene mi je skupina Belgijcev razložila,
da bo dva dni močno pihalo, kljub soncu bo le
do 23 °C. Brrrrrr. Sledila je sprememba plana.
Prvi dan sva se podala do ostanka akvadukta
Pont du Gard, ki je za časa Rimljanov oskrboval
njihovo mesto Nimes z vodo. Na poti nazaj sva
obiskala Avignon, kjer se je ravno ta dan začel
poletni gledališki festival. Glavna ulica je bila
polna obiskovalcev, nastopali so ulični igralci,
glasbeniki, pred papeško palačo se je odvijala
solo predstava mladega umetnika pred nekaj sto
gledalci. Naslednji dan je bila na sporedu sivka.
Najprej sva se odpeljala do samostana Sénanque
Abbey iz 12. stoletja, se komaj prebila skozi
center mesteca Gordes, kjer so imeli semanji dan,
poiskala 2.000 let star kamniti most Pont Julien
preko poleti suhe reke Calavon in na hribu našla
ozko, a slikovito cesto proti mestecu Sault, ki je
eno od središč za gojitev sivke in proizvodnjo
sivkinega olja. Sivke je dveh vrst, osnovna je
Lavanda, ki uspeva v višjih legah in cveti avgusta.
Lavandin je hibrid, je širše uporaben zaradi večje
odpornosti na neugodne podnebne pogoje in
večjega pridelka, raste v nižjih legah, običajno
ga žanjejo v drugi polovici julija. Njegovo olje
se uporablja bolj za mila. Pogoji za rast sivke so
v Provansi zelo slabi, zemlja je pretežno kamnita,
padavin je v času rasti malo, poletja so vroča, zato
naj bi sedanji tip sivke zamenjali s hibridom, ki bo
uspeval tudi v za rast vedno bolj krutih podnebnih
razmerah. Sivka za kmete pomeni pomemben vir
dohodka, za državo pa trume turistov, ki hodijo
s celega sveta občudovat to znamenitost. Med

njimi so tudi Kitajci, čeprav sivko gojijo tudi v
njihovi domovini.

Za konec še najstrmejši vzpon
na ‘vetrno goro’

Zvečer so mi Belgijci v kampu sporočili, da
se bo veter do jutra polegel in da naslednji dan
gredo na goro Mt. Ventoux (vetrna gora). Konec
lenarjenja, greva še midva. Ura je bila že blizu
poldneva, ko sva se podala navzgor proti 1.600
metrov višjemu vrhu. Na vrh vodijo tri ceste,
današnja je bila srednja po težavnosti. Veter se
je popolnoma umiril, sonce je pričelo pošteno
žgati. Ko zagledaš stolp na vrhu gore, imaš pred
seboj še kakih 300 metrov vzpona, klanec pod
vrhom malce popusti. Razgled z vrha seže daleč
naokoli, tudi do Alp. In prav Alpe so bile zavite
v bele oblake, kar ni bil dober znak. Jana je
odločila brez možnosti ugovora: ne greva nazaj v
tisti mraz, ostala bova tu, preko dneva kolesarila,
pozno popoldan pa poležavala na bazenu! Nisem
ugovarjal in pokazalo se je, da je imela prav. V
naslednjih treh dneh sva naredila dve bolj ravninski etapi po provansalskih vasicah, a se je vsak dan
nabralo skoraj za 1.000 metrov višincev, za piko
na i pa zmogla še najtežjo (najbolj strmo) varianto
vzpona na Mt. Ventouxa iz mesteca Bedoin. Prve
3, 4 kilometre je naklon nekaj %, zatem pa ne pade
pod 10 %. Zame je to zaradi okolja najbolj impozanten vzpon izmed vseh, ki sem jih v zadnjih
letih opravil v hribih. Dvanajsti dan sva ob deveti
uri zapustila kamp z namenom, da bi prišla glede
na dobrih 1.000 kilometrov vožnje v primernem
času domov. Toda ponovila se je stara zgodba. Pri
vsakem drugem polju sivke sem moral ustaviti
avto, ko je zmanjkalo sivke, pa je prišlo na vrsto
nepregledno polje sončnic. Ja, na Dobravo sva
prispela malce pred četrto uro zjutraj.
Jože Rojc

Literatura: Če je kdo izmed bralcev kolesarjev dobil
izziv za naslednje leto, ima doma avtor veliko različne
literature. Trase, dolžine, naklone in posebnosti najdete
na spletnem naslovu http://www.climbbybike.com/ ali
vpišete ime vzpona ter na navedenem naslovu najdete
potrebne podatke. Najvišji asfaltirani prelaz v Alpah je
Col de la Bonette, ki seže v 26 kilometrih do višine 2.802
metrov, spust nazaj v dolino pa je en sam užitek. Kako
pa je Marko Pantani postavil rekordni čas vzpona na Alp
d`Huez, si je mogoče ogledati na naslovu (https://www.
youtube.com/watch?v=LOyvswnEBTo).
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Tradicija in kakovost

Poslovna darila iz lokalnega okolja

Poslovno darilo bogati poslovno sodelovanje, z njim izražamo spoštovanje in
zaupanje, hkrati pa sporoča tudi osebnostne lastnosti tistega, ki darilo podarja.

V kolikor bi želeli podariti visokokakovosten izdelek in s tem poudariti identiteto
škofjeloškega območja ter podpreti proizvajalce
tega območja, so na izbiro tudi poslovna darila
blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca –
Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.
Poslovna darila omenjenih blagovnih znamk
so preverjene kakovosti in z veliko mero znanja
in truda izdelana na območju občin Gorenja vas
- Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Nji-

hova izdelava temelji na
tradicionalnosti znotraj
dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah ter domače
in umetnostne obrti, ob
njihovem ustvarjanju pa
se uporabljajo kvalitetne
lokalne surovine brez
konzervansov in umetnih
dodatkov.
Ponudbo blagovnih
znamk Dedek Jaka in
Babica Jerca trenutno
oblikuje 48 ponudnikov
s 438 izdelki, ki nastajajo
znotraj različnih predelovalnih dejavnosti in ročnih spretnosti na
Škofjeloškem, v ponudbo poslovnih daril pa
smo vključili nekaj izbranih izdelkov iz celotne
ponudbe, ki smo jim izdelali tudi lično darilno
embalažo, in sicer so to:
• v sklopu pekovskih izdelkov in drugih
izdelkov iz moke: božični, srednjeveški piškoti,
medenjaki, babičini piškoti ter potice treh različnih
okusov, sadni kruh, domači jušni rezanci;
• v sklopu domačih alkoholnih pijač in drugih

Začetek cepljenja proti gripi

sadnih izdelkov: žganja in likerji različnih okusov,
marmelade, suho sadje;
• v sklopu medu in izdelkov iz medu: med
različnih okusov in dražgoški kruhki;
• v sklopu mlečnih izdelkov: domač poltrdi
sir in
• v sklopu zeliščnih izdelkov: zeliščni čaji,
zeliščni mošnjiček in zeliščna mila.
• Znotraj izdelkov domače in umetnostne obrti
pa lahko izbirate med ročno pletenimi izdelki iz
domače volne, ročno klekljano čipko in aplikacijami s čipko ter lesenimi izdelki.
Kot posebnost znotraj blagovnih znamk pa
predstavljamo novo poslovno darilo ‒ darilo
gozda, vrta oz. sadovnjaka; vsako od teh je sestavljeno iz zanimivega izbora treh izdelkov iz sadja,
zelenjave in gozdnih sadežev oz. plodov.
Vabljeni, da preverite ponudbo poslovnih
daril omenjenih blagovnih znamk tudi pri ponudnikih visokokakovostnih izdelkov iz vaše
bližnje okolice, kar 16 ponudnikov blagovnih
znamk namreč ustvarja na območju občine
Gorenja vas - Poljane.
Več informacij o ponudbi blagovnih znamk,
ponudnikih in možnostih naročanja poslovnih
daril: Razvojna agencija Sora, tel. št. 04/5060-225, kristina.miklavcic@ra-sora.si, http://
babicadedek.ra-sora.si/.
Kristina Miklavčič

Svetovno prvenstvo kolesarjev
amaterjev po trasi Franje

V oktobru se je začelo cepljenje proti sezonski gripi. Izvajalo se bo pri izbranih
zdravnikih in območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tudi na
Območni enoti (OE) v Kranju. Priporočajo ga vsem prebivalcem, še zlasti bolj
ogroženim skupinam. Najučinkovitejša in varna je pravočasna zaščita.
Na OE Nacionalnega inštituta za zdravje v
Kranju svetujejo, da v času, ko krožijo virusi,
upoštevamo naslednje: nos in usta si je pri
kašlju in smrkanju potrebno pokriti z robčkom
za enkratno uporabo. Robček odvržemo v
pokrit koš. Roke si nato umijemo z milom in
toplo vodo. Vsi, ki zbolijo, naj ostanejo doma.
Priporočljivo je tudi čim bolj pogosto zračenje
ter čiščenje prostorov predmetov in prostorov,
prav tako svetujejo izogibanje zaprtim prostorom, kjer se zbira več ljudi.
Cepljenje proti gripi je koristno, saj ščiti
pred okužbo in zapleti, ki gripo spremljajo. Pri

Tudi v Zdravstvenem domu
v Gorenji vasi so že začeli
s cepljenjem
Cepite se lahko tudi v splošnih ambulantah
Zdravstvenega doma v Gorenji vasi, in sicer
po predhodnih najavah po telefonu (ambulanta
dr. Ande Perdan, 04/51-80-500, v ambulanti
dr. Janeza Koprivca na 04/51-80-604 ter v
ambulanti dr. Nadje Šubic na 04/51-80-600).
Cena cepljenja je 12 evrov,
za kronične bolnike pa 7 evrov.

najbolj ogroženih skupinah zmanjšuje tveganje
za smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.
Med ogrožene skupine spadajo starejši od
65 let, kronični bolniki in njihovi družinski
člani, majhni otroci in njihovi družinski člani,
nosečnice, ljudje, ki čakajo na sprejeme na
bolnišnično zdravljenje. Cepljenje priporočajo
tudi zdravstvenim in drugim delavcem, ki so
pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe
ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge
osebe. Cepljenje je smiselno opraviti vsako leto
še pred začetkom zime in obdobjem kroženja
virusov. Cepiti se ne smejo osebe, ki so kdaj
imele resno alergično reakcijo na cepivo proti
gripi ali katero koli snov, ki je lahko prisotna
v cepivu v sledovih, npr. jajčne beljakovine, in
osebe, ki prebolevajo akutno bolezen z visoko
telesno temperaturo (nad 38 °C).
Na OE Nacionalnega inštituta za zdravje
Kranj (Gosposvetska ulica 12) se lahko cepite
od ponedeljka do četrtka od 7. do 12. ure, ob
petkih pa od 7. do 10. ure. Za delovne kolektive organizirajo tudi cepljenja po dogovoru.
Dodatne informacije dobite na številki 04/20171-61, pri Urški Milič (urska.milic@nijz.si) in
Nataši Selan (natasa.selan@nijz.si).
Damjana Peternelj
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Ljubljana je septembra gostila letošnje
svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev, ki
se ga je udeležilo več kot 1000 tekmovalcev in
tekmovalk. Potekalo je v 17 različnih starostnih
kategorijah (devetih moških in osmih ženskih) in
imelo številne skupne točke z maratonom Franja, ki je ena izmed dveh največjih kolesarskih
prireditev v Sloveniji. Zaradi odlične organizacije
kolesarskega maratona je UCI (Svetovna kolesarska zveza) organizacijo tovrstne prireditve
zaupala prav Ljubljani. Poleg organizacijske
plati je imelo prvenstvo s kolesarskim maratonom skupno tudi traso dirke, saj je ta potekala
tam, na kateri junija vsako leto tekmujejo tudi
nekateri najboljši profesionalni kolesarji. Tako
mala (97 km) kot tudi velika (156 km) cestna
dirka sta potekali na omenjeni trasi, ki vodi tudi
po delu naše občine. Občani smo tako spet
lahko spodbujali tekmovalce ob progi. Takole
so se do Lučin upehali tekmovalci na mali trasi
Franje. V objektiv jih je ujela naša sodelavka
Milka Bizovičar, ki je bila med navijači.

Kulturni center slikarjev Šubic

Nina Rojc med mladimi
uveljavljajočimi se fotografi

Foto: arhiv Borisa Oblaka

3. slovenski festival karikatur in Kulturni center slikarjev Šubic v Poljanski
dolini sta gostila Hrvaško društvo karikaturistov. Številni obiskovalci so festival
zapustili nasmejani in z lastno karikaturo.

Kipar Jože Tönig z glineno karikaturo Mira
Cerarja
V soboto, 20. septembra, je v Poljanah nad
Škofjo Loko potekal 3. slovenski festival kari
kature. Pod streho Kulturnega centra slikarjev
Šubic se je zbralo sedem karikaturistov, ki so
ves dan s svojim duhovitim pristopom k portretiranju razveseljevali številne obiskovalce.
Tokrat se festival lahko pohvali tudi z
mednarodno udeležbo. Povabilu se je odzvalo Hrvaško društvo karikaturistov (HDK),
festivala pa sta se udeležila predsednik HDK

Davor Trgovčević in podpredsednik Milan
Lekić – Lex. Družbo so jima delali še slovenski
karikaturisti Jože Tönig, brata Matjaž in Jože
Poklukar, Nana Guberinič, kipar Matej Plestenjak ter Boris Oblak, organizator festivala.
Risanju karikatur v živo, likovnim delavnicam
in demonstracijam različnih pristopov k risanju,
tudi digitalne tehnike slikanja, je sledilo večerno
odprtje razstave karikatur HDK. Slednje je sicer
zelo dobro organizirano, z okrog 100 člani in več
kot 30-letno tradicijo, kar je dobra spodbuda za
povezovanje tudi slovenskim karikaturistom, saj
lahko formalna organiziranost zelo pripomore
k večji prepoznavnosti brez dvoma kvalitetne
slovenske karikature na tujem.
Kot je na odprtju šaljivo poudaril Davor
Trgovčević, predsednik HDK, »karikaturisti Slovenije in Hrvaške za razliko od politike nimamo
medsebojnih nerešenih vprašanj«, z gostovanjem
na festivalu pa so bili postavljeni odlični temelji
medsebojnemu sodelovanju tudi v prihodnje.
Dobrega vzdušja ni zmotila niti gradnja nove
prireditvene ploščadi in ceste pred Kulturnim
centrom slikarjev Šubic. Ta bo po dokončni
obnovi prostorov in vzpostavitvi stalne muzejske
zbirke tako kmalu v polnosti zaživel z bogatim
muzejskim, razstavnim in ustvarjalnim programom. Festival karikatur je le eden izmed njegovih izrazov, z njim pa karikatura dobiva mesto
v polju »visoke« umetnosti. Kjer si ga, tudi po
videnem na festivalu, brez dvoma zasluži.
Boris Oblak

Galerija Photon – Center za sodobno
fotografijo in Kino Šiška na ogled postavljata
natečajno razstavo z naslovom Drugačni svetovi:
Mlada sodobna fotografija, na kateri se s svojimi
deli predstavlja deset domačih uveljavljajočih se
fotografov mlajše generacije, ki so bili izbrani
na Photonovem natečaju. Med njimi je tudi
Nina Rojc iz Dolenje Dobrave. Mlada sodobna
fotografija je iniciativa, ki ob pomoči sodelujočih
strokovnjakov spodbuja, vrednoti in predstavlja
dogajanje med mladimi, (še) neuveljavljenimi in
prihajajočimi generacijami ustvarjalcev, starimi
do 35 let, ki delujejo na področju sodobne avtorske fotografije. Nina Rojc se na omenjenem
natečaju predstavlja s serijo osemnajstih fotografij z naslovom »We travel towards our fears«
(Potujemo svojim strahovom naproti). Serija
fotografij predstavlja portrete prijateljev, ki jih je
spoznala v času študijske izmenjave in prakse v
Lizboni, Londonu in Berlinu. Razstava Drugačni
svetovi – mlada sodobna fotografija bo na ogled
v kinu Šiška do 24. oktobra, fotografije Nine Rojc
so razstavljene v prvem nadstropju.
Lidija Razložnik
Foto: Nina Rojc

Festival karikatur tokrat
z mednarodno udeležbo

Fotografija, posneta v Amsterdamu na
obisku pri prijateljici Margot

Poljanski orgličarji na festivalu v nemškem Klingenthalu
Avsenikovi, ki jo prav dobro poznajo. Še dvakrat smo nastopali in na zadnjem
nastopu se nam je pridružila Yvon – mlada Nemka, ki jo je prevzela pesem
Snežni valček. Vključili smo tudi harmoniko, škaf bas ter bariton, ki je bil za
vse zelo zanimiv, ker ga je igrala Jožetova žena Valerija.
Ogledali smo si mesto in okolico, se popeljali prav na vrh res lepe
skakalnice, obiskali kar nekaj glasbenih muzejev v bližnjem mestu Markt
Noekirchen ter seveda tovarno ustnih harmonik (orglic) Seidel. O gostoljubnosti in navdušenosti naših gostiteljev priča tudi vabilo, da se naj udeležimo
zaključka poletnih skokov v mestu, kjer naj bi tudi igrali na stadionu. Ko le
ne bi bilo to tako daleč … Mogoče čez dve leti.
Anton Krek
Foto: iz arhiva Poljanskih orgličarjev

V nemškem mestu Klingenthal, ki je znan po tovarni Seidel, kjer izdelujejo
orglice, ter po prekrasni letalni napravi, kjer se začenjajo in končujejo poletni
skoki, je potekal že 14. Festival ustnih harmonik Mundharmonica live.
Lepo mesto leži tik ob češki meji, nekdanja Vzhodna Nemčija. Ob
vstopu nas pričaka napis Klingenthal – music stadt (glasbeno mesto).
Mesto res živi za glasbo in zimske športe. Nedaleč stran so lepi tereni za
tek na smučeh. Hoteli, restavracije, gostilne, vse je pripravljeno za goste,
ki se radi predajajo zimskim športom.
Da so prav skoki krivi za naš obisk na festivalu orglic, ni nobena skrivnost.
Naš Jože – velik ljubitelj smučarskih skokov - je na enem od obiskov v
Klingenthalu zasledil v prospektih, da se v tem kraju odvija festival orglic,
navezal stike z glavnim organizatorjem, poslal naš CD in prav kmalu smo
dobili uradno vabilo. Zato je bilo tudi poletje namenjeno vajam, dvakrat
zvečer vsak teden.
Skoraj 800 kilometrov po samih avtocestah, ampak na koncu smo pa
vseeno rabili našo ‘Francko’, kot smo ljubkovalno rekli naši GPS napravi,
da nas je varno pripeljala do cilja in po majhnih zapletih do penziona, iz
mesta oddaljenega nekaj kilometrov.
Festival je zelo dobro organiziran. Zanj živi celo mesto. Cel teden se
odvijajo razne delavnice ter koncerti po dvoranah, hotelih in seveda v osrednjem šotoru sredi mesta. Mi kot gosti smo imeli čast, da smo odprli osrednji
koncert festivala. Tisti večer pa smo imeli tudi enourni nastop še v enem od
mestnih hotelov. Bilo je veliko obiskovalcev in vsi so pozorno prisluhnili naši
ljudski pesmi ter tudi modernim zvokom in narodno zabavni glasbi, predvsem
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50 let poroke Podlešanovih Cilke in Ceneta

»Rožo ljubezni kar naprej zalivat!«
Rojstni kraj Cilke, rojene 1940, je bil
Žirovski Vrh Sv. Antona, skromna lesena
hišica ‘Pri Kolišari’. Njen oče se je priženil iz
Črnega Vrha, z velikega ‘Ažmanovega’ grunta.
S Podlešanovim Cenetom sta se spoznala na
kresno nedeljo leta 1956. Tisto nedeljo so imeli
doma bal, saj je mama praznovala god in rojstni
dan. Prekov Korel je igral na harmoniko in
plesalo je staro in mlado. Kot mlado dekle je
Cilka že pogledovala za fanti in plesala, da ni
zamudila nobene viže. Cene, rojen 1934, njen
bodoči mož, jo je že dolgo prej opazoval, ko
je z mamo hodila peš k maši na Trato. Tisto
nedeljo pa so se njune oči srečale in zanetile
iskre ljubezni, ki je potem plamtela dolgo let
in šla skozi marsikatero preizkušnjo.
Ob vprašanju, kaj ji je bilo na Cenetu najbolj
všeč, je Cilka smeje odgovorila: »Prav vse!«
Ljubezen je zares dozorela 26. septembra 1964,
ko ju je poročil župnik Janez Ferdin. Poročni
dan je bil sončen in vroč. Poročni priči sta bili
njen brat Andrej in njegov brat Franc. Šrange
takrat nista imela, balo so z nevestinega doma
na bodoči dom neveste in ženina vozili v četrtek
pred poroko, in to s konji. Na poročni dan sta
se s fičkom najprej peljala v Škofjo Loko na
civilno poroko, nato so se zapeljali do Kranja na
slavnostno kosilo, nato pa nazaj v Gorenjo vas
k cerkveni poroki. Spomni se, da so ju pošteno
bolela kolena, ko sta morala celo mašo klečati
pred oltarjem. Takrat je bila namreč poroka z
mašo prava redkost.
Svatje so se do Todraža na ohcet peljali
kar z ‘Zrajdnškim’ tovornjakom, nato pa so
skupno, ob spremljavi muzikantov, krenili v
hrib proti Podlešanu. Za ples so na ohceti do
jutra igrali Trohov Francelj, Šimčev Dušan in
Čerteževcev Dane.
Poštenost, zvestoba in spoštovanje so krojili
njun zakon, ki jima je dal sedem otrok. Prva

se je rodila hčerka, ki sta jo ‘naročila’ že pred
poroko, za njo pa še šest sinov. Otroke sta od
otroštva naprej učila delati, jih povsod jemala s
sabo, jim dajala dober zgled in jih naučila pravih
vrednot. Drug drugemu sta vdano pomagala
in se imela rada, četudi kdaj ni šlo vse, kot bi
si želela. Otroci so se razkropili po Poljanski
dolini in si ustvarili družine. Najmlajši Jure je
z ženo Urško nasledil očeta na domači kmetiji.
Srečna sta, da imata sedaj že 16 vnukov in pet
pravnukov. Vsi se radi vračajo domov, česar
sta najbolj vesela.
Kmetijo sta od očeta Jožeta nato prevzela
leta 1973, vanjo kar naprej vlagala in jo obnavljala. Staro hišo sta najprej obnovila, a leta
1980 so pričeli z gradnjo nove hiše in prenovili
še hlev. Veliko površin so splanirali, da so bile
bolj primerne za obdelovanje. Leta 1976 so bili
obveščeni, da bo Rudnik odkupil osem hektarov njihovega zemljišča za svoje delovanje.
Ni šlo drugače, kot da so svet prodali, denar
pa vložili v izgradnjo hiše. Vsa leta delovanja
so z Rudnikom dobro sodelovali, bali so se le
prevelikih vplivov na okolje, saj so njegovi
najbližji sosedje.
Cilka je bila dejavna v različnih odborih,
vse s ciljem izboljšati pogoje za življenje v
domačem kraju. Znala se je namreč postaviti za svoj kraj in tako marsikaj ‘zrihtala’.
V tistih časih je bila namreč prava redkost,
da bi se kmetica udejstvovala na toliko
različnih področjih in se borila za pravice in
izboljšanje življenja v teh krajih. Več let je bila
v župnijskem svetu, dejavna pri Rdečem križu,
v svetu krajevne skupnosti, v času, ko so otroci
obiskovali šolo, pa v svetu staršev. Prizadevala
si je za asfaltacijo ceste v Žirovski Vrh, saj
je bila zaradi številnih kamionskih prevozov
dokaj uničena. V letu 1997 je bila pobudnica za
ustanovitev Turističnega društva Žirovski Vrh,

»Podjetno v svet podjetništva 2014«
Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je 13. oktobra objavila tretji javni poziv
za vključitev v projekt Podjetno v svet podjetništva 2014 za Gorenjsko. Prek poziva želijo ponovno
izbrati in vključiti deset mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb v štirimesečno podjetniško
usposabljanje.
Po zaključku usposabljanja bodo ti pridobili ustrezno znanje, ki je potrebno za identifikacijo in razvoj
podjetniške ideje, njeno izvedbo v praksi ter za vodenje podjetja – tako bi se lahko mladi samozaposlili,
zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.
Projekt se na Gorenjskem izvaja v BSC Kranj. Vključeni bodo redno zaposleni za čas usposabljanja,
torej za štiri mesece, in v tem obdobju prejemali plačo v višini minimalne plače in vsa nadomestila,
ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Na usposabljanju bodo s strokovno pomočjo mentorjev pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so potrebna za identifikacijo in razvoj
podjetniške ideje, njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem
in drugo. Pripraviti bodo morali poslovni načrt bodočega podjetja oziroma druge pravne oblike, njihova
uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja. Izbrani se bodo v
usposabljanje vključili predvidoma decembra letos.
Rok za oddajo prijav je do četrtka, 6. 11. 2014, javni poziv s prijavnimi obrazci in natančnimi
navodili je dostopen na spletni strani www.bsc-kranj.si in na sedežu BSC Kranj. Potencialni udeleženci
usposabljanja bodo dodatne informacije o njegovi vsebini in poteku lahko dobili tudi na javni predstavitvi poziva, ki bo v petek, 24. oktobra, ob 10. uri, v prostorih BSC Kranj (Cesta Staneta Žagarja
37), drugo nadstropje desno.
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Foto: iz družinskega arhiva

Septembra sta poročne zaobljube v navzočnosti sorodnikov in prijateljev znova
obnovila Cilka in Cene Štucin, Podlešanova iz Žirovskega Vrha.

ki še vedno pridno deluje in pripravlja odmevne
dogodke. Leta 2007 je napisala knjigo o svojem
življenju in kraju ‘’Življenjska zgodba kmetice
iz Žirovskega Vrha’’, njeno drugo delo pa se
je dotikalo bližnjega rudnika in nosi naslov
‘’Rekli so, tu kopal se bo uran’’. V vseh njenih
udejstvovanjih pa jo je v vsem vedno podpiral,
ji sledil in ji pomagal njen mož.
Ko sem bila proti koncu avgusta na obisku
pri Podlešanovih, je Cilka ravno prihajala z njive
z zvrhano posodo lepega, debelega krompirja.
Ata Cene pa je stopil iz hiše z enajstmesečnim
vnukom Erazmom. S svojimi šestimi zobki je
spretno grizel domače jabolko, katerega je ata
pobral v sadovnjaku tik ob hiši. »Otroci ga
imajo zelo radi, ker se z njimi toliko igra in
pogovarja,« pripomni Cilka. Da bi le še dolgo
bilo tako veselo pri Podlešanovih in da bi ata
Cene in mama Cilka dočakala visoko starost.
Že sedaj sta srečna, da sta dočakala ta skupni
lepi zlati jubilej. »Čeprav je Cene pojedel do
svojega 80. leta že sigurno en koš zdravil!« se
je pošalila Cilka. S tako pozitivnim mišljenjem,
voljo do življenja in vsega, kar ju obkroža, ju
zagotovo čaka še lepa skupna pot.
Ko sem ju ob odhodu vprašala, kako se glasi
njun recept za dolgo skupno življenje, pa sta
mi naročila: »Rožo ljubezni kar naprej zalivat,
imeti medsebojno potrpljenje, ne se kregat, če
pa že, mora zvečer kovtar vse poglihat!«
Na predvečer zlate poroke so jima otroci z
družinami postavili mlaj, ki bo sedaj lep čas
stal pri Podlešanovih in spominjal na dolgo
ljubezen. Na nedeljsko jutro, 28. septembra
letos, so ju prišli na dom iskat vsi otroci in
ju pospremili k zahvalni maši, kjer je župnik
Gregor Luštrek naredil lepo pridigo. Slavje so
nato nadaljevali na domačiji Pr’ Brodarju, kjer
so številni povabljeni pripravili še zabaven program s šaljivo poroko. Z obiskom jih je počastil
tudi župan Milan Čadež, za ples pa so do večera
igrali domači – sosedovi glasbeniki.
Lucija Kavčič

Srečanje starejših krajanov
V Javorjah skušamo starejšim sokrajanom pokazati, da jih cenimo. Že nekaj let zapored
jim krajevna organizacija Rdečega križa skupaj z župnijsko Karitas organizira skupno
praznovanje ob sodelovanju domačega župnika Cirila Isteniča in finančni podpori
Občine Gorenja vas - Poljane. Letos smo ga pripravili 28. septembra.

Vabljeni so bili krajani, ki so dopolnili 75 let
in več. Odziv je bil dober, saj je prišla skoraj
polovica od več kot 50 vabljenih. Med prisotnimi sta bila tudi dva jubilanta: g. Pavle Dolenc
iz Četene Ravni je letos praznoval 80 let, ga.
Francka Možina iz Dolenčic pa častitljivih 90.
Oba sta še vedra in polna energije: g. Pavle še
aktivno sodeluje pri cerkvenem pevskem zboru,
ga. Francka pa tudi še redno peš prihaja k maši v
več kot kilometer oddaljeno farno cerkev.
Srečanje se je začelo s slovesno sveto mašo,
kjer so bolniki lahko prejeli tudi zakrament
bolniškega maziljenja. Pridiga je poudarila
pomen povezovanja mladih in starejših, kar
bogati nas vse. Ker je bilo vreme naklonjeno,
je po maši pred kapelico žalostne Matere božje
nastala še »gasilska« fotografija za spomin na ta
dan. Kosilo je vabilo na bližnjo teraso gostilne
Blegoš. Ob pozdravnih besedah predsednice
Rdečega križa Javorje Marije Kos je bilo vidno,
da bo zadovoljstvo na obrazih povabljenih
najboljše plačilo za trud članic. Zavedajo se,
da je humanitarno delo, ki ga lahko opravi tak

lokalni odbor, v zdajšnjih težjih gospodarskih
razmerah le kaplja v morje, vendar pomaga
ljudem ohraniti upanje. Srečanja se je udeležil
tudi župan Občine Gorenja vas - Poljane g.
Milan Čadež in z nekaj spodbudnimi besedami
nagovoril vse prisotne ter poudaril pomen organiziranega humanitarnega dela, še posebej dela
s starejšimi krajani. Prisotne je pozdravil tudi
predsednik krajevne skupnosti g. Ciril Alič. Ga.
Milena Miklavčič, predsednica Rdečega križa
Škofja Loka, je z nekaj spodbudnimi besedami
znala privabiti nasmehe na obraze in sprostiti
vzdušje. Za veselo razpoloženje so poskrbeli
še Javorski pevci in Tone Kokelj s svojo harmoniko. Pesem, domače vzdušje in obložena
miza so ljudi povezali in zadržali v živahnem
pogovoru do poznih popoldanskih ur.
Naj lepi utrinki tega srečanja udeležencem
še dolgo ostanejo v spominu! Upamo, da se
naši starostniki v enakem ali večjem številu
srečajo spet naslednje leto in enako živahno
nadaljujejo pogovor.

Na obisku kolesarji
iz Zell am Seeja
Septembra je bilo na obisku v Poljanski dolini sedem kolesarjev iz Zell am Seeja v Avstriji.
Prišli so z namenom, da prekolesarijo kolesarski krog občine Gorenja vas - Poljane in da
Rovtarjem in njihovim spremljevalcem vrnejo
julijski obisk. V petek so opravili tretjo etapo,
kjer sta jih spremljala tudi župan Milan Čadež
in predsednik Rovtarjev Brane Tavčar, zahteven
prvi dan so zaključili z obiskom Oktoberfejsta
v Gorenji vasi. V soboto so se podali na prvo
in del druge etape, v nedeljo pa so kolesarili,
uživali in navijali ob kolesarski dirki 16. MTB
Blegoš 2014 s Hotavelj na Blegoš. Vsi so bili
zelo zadovoljni s športnim vikendom, pohvalili
so našo lepo naravo, prijazne ljudi in okusno
domačo hrano. Veseli so bili tudi nagrade, ki jo
prejme vsak, ki prekolesari celoten krog – letos
sta to kolesarski bidon in nogavice. Ob odhodu
so zatrdili, da bodo obisk Poljanske doline
priporočili tudi svojim prijateljem.

Pot poljanskih dobrot na
tržnici v Domžalah
Pot poljanskih dobrot in Občina Gorenja
vas - Poljane sta se v septembru predstavili na
tržnici v Domžalah. Sodelovali so: Kmetija Lojz,
Kmetija Lužar, Sirnica Pustotnik in Mesarstvo
Žunar. Dogodek so popestrili še z okusnim
praženim krompirjem, ki so ga pripravili člani
Turističnega društva Gorenja vas, za veselo
razpoloženja pa je poskrbel Trio Šubic. Veliko
zanimanja je bilo tudi na promocijski stojnici,
na kateri so predstavili turistično ponudbo
Poljanske doline in zanimive, vedno dobro
obiskane prireditve.
Foto: M. Č.

Župnija Javorje

Milena Alič

Poljanski romarji v Međugorju
10. septembra so romarji iz Poljanske doline za nekaj dni poromali v
Međugorje. Ta hercegovska vas ima danes 4600 prebivalcev in jo je od prvih
prikazovanj device Marije 1981 obiskalo 29 milijonov romarjev.
Romanje je organiziral javorski župnik Ciril Istenič, ki je povabil in združil
romarje iz vse Poljanske doline in šenčurske fare, zato je bilo še posebej
doživeto. V večernem času so prispeli v s soncem obsijano Međugorje, se
nastanili v penzionu in odhiteli na večerno bogoslužje. Tam je bil presenetljivo
poln prostor romarjev pred zunanjim oltarjem, kjer vsak moli in se priporoča
v svojem jeziku, maša pa je potekala v hrvaško-latinskem jeziku. Neverjetno
veliko ljudi iz vsega sveta pride v ta milostni kraj, da se Mariji zahvali in jo
prosi za pomoč v bodoče. Po slovenski maši v kapeli, ki jo je daroval javorski
župnik, so nekateri odšli na Križevac ob molitvi križevega pota, starejši pa so
ostali v farni cerkvi sv. Jakoba in se prepustili osebnemu češčenju.
Kljub dežju so se z avtobusom zapeljali tudi proti Mostarju, kjer so
občudovali novi-stari most na Neretvi, najprej pa so si ogledali novo betonsko
cerkev z najvišjim zvonikom. Zadnji dan je po zajtrku sledil še obisk Crnce,
kjer se je Marija prvič prikazala otrokom. Ob vzponu na hrib so molili rožni

venec in se ustavili ob Marijinem kipu ter ji v slovo zapeli še zadnjo pesem.
Opravili so še zadnji nakup spominkov in se poslovili od Međugorja.
Zapeljali so se proti Makarski rivieri ter v hrvaškem Lurdu – Vepricu
zaključili romanje z mašo. To hrvaško svetišče je posvečeno Lurški Materi
božji in je v naravni votlini, podobno kot v francoskem Lurdu. Odšli so v
deževnem vremenu
in ga ponesli s seboj,
vendar je Marija ves
čas držala dežnik nad
romarji, da niso bili
nikdar mokri.
Ob vrnitvi v domačo
dolino so romarji nagra
dili župnika Cirila in odlič
nega domačega šoferja
Lojzeta z aplavzom.
M. K.
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Uspešni srednješolci

Zlati maturanti se predstavljajo …
Že v prejšnji številki smo predstavili tri zlate maturante, Ano Ferlan, Anjo Špik in Gašperja Stanonika. Ker jih je bilo
v naši občini letos kar šest, vam še tri predstavljamo tokrat. Niko Prosen, Tino Šturm in Urško Seljak je intervjuvala
Milka Burnik.

Tina Šturm

»Vredno se je potruditi za čim boljši uspeh«
Foto: arhiv Tine Šturm

Tina Šturm iz Stare Oselice je končala smer tehnik laboratorijske biomedicine
na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani in z vsemi triindvajsetimi možnimi točkami postala zlata maturantka.

Tina izhaja iz generacije otrok, ki so prišli po
osnovnošolsko znanje na podružnično šolo Sovodenj leto dni mlajši kot njihovi predhodniki in ki
je v osnovni šoli orala ledino nove devetletke.
Si pretekla štiri leta veliko časa namenjala
učenju in tudi zato zaključila s tako lepim
uspehom?
Po mojih izkušnjah pri učenju ni bistven
čas, ki ga nameniš šoli, ampak koncentracija
in zbranost pri delu. Če si znaš porazdeliti
obveznosti in jih pravočasno izpolniti, ostane
dovolj časa tudi za stvari, ki te veselijo. Sama
sem učenju namenila veliko časa, saj sem imela
začrtan cilj, ki sem ga hotela doseči. Vseeno pa
nisem pričakovala tako dobrega rezultata na
maturi. Na podelitvi maturitetnih spričeval sem
bila odsotna in ko so mi drugi sporočili veselo
novico, sem bila več kot presenečena.
Zbrala si vse možne točke, torej so ti bili
vsi maturitetni predmeti dokaj blizu.

Maturo sem opravljala iz slovenščine, angleščine,
laboratorijske biomedicine in dveh praktičnih
predmetov. Za vpis na želeno fakulteto pa sem
morala dodatno opravljati še peti predmet, in sicer
gimnazijsko biologijo. Nekoliko več pozornosti
sem namenila ustnemu delu slovenščine, predvsem
zaradi veliko snovi. Več časa pa sem porabila za
biologijo, saj sem morala sama predelati tudi snov,
ki je naša šola nima v učnemu programu.
Najpomembnejše je sprotno delo, pridnost, nekaj pa verjetno odtehta tudi sreča
pri izbiri maturitetnih vprašanj.
Matura je res nekakšen rezultat dela prejšnjih
let. Pri nas se je to poznalo predvsem pri strokovnem predmetu, kjer se je snov ves čas nadgrajevala in povezovala. Ključnega dne sem izžrebala
še vprašanja, ob katerih me ni zajela panika in sem
vedela, da bom znala. Pisni del je bil bolj naporen,
saj je trajal dalj časa in zbrana sem morala biti ves
čas reševanja. Ustni del je bil krajši, a sem bila bolj
nervozna, dokler nisem izžrebala listka.
Kot samozavestno in odločno osebo te
poznamo že iz osnovne šole. Se znaš pohvaliti
tudi za manjše uspehe?

»Rada bi postala zdravnica«
Urška Seljak iz Gorenje vasi je po osnovni šoli izbrala gimnazijo v Škofji Loki.
Znanje je nabirala v naravoslovnem oddelku in ga po štirih letih zapustila kot
zlata maturantka.
Kako sedaj gledaš na svoje dosedanje delo
in priprave na maturo?
Vedno sem se začela učiti nekaj dni pred
testom. Ker sem imela čez teden veliko treningov, sem si morala čas ustrezno organizirati, da
mi ga je ostalo dovolj za učenje. Izbrala sem si
fakulteto s precej visoko omejitvijo, zato sem
vedela, da moram za sprejem nanjo maturo pisati zelo dobro. Pri nekaterih predmetih sem bila
vseeno presenečena nad dobrim uspehom.
Profesorji so nas na maturo dobro pripravili,
a brez lastnega dela ne bi šlo. Najbolj me je bilo
strah angleščine, saj mi je vedno povzročala
največ težav. Prav ocena iz tega predmeta me
je tudi najbolj pozitivno presenetila. Največ
učenja sem posvetila biologiji in ustnemu delu
slovenščine, saj je pri obeh predmetih snov
zelo obsežna.
Kateri predmeti so ti prinesli maturitetne
točke in koliko?
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Foto: arhiv Urške Seljak

Urška Seljak

Zbrala sem 31 točk. Poleg obveznih predmetov slovenščine, matematike in angleščine sem
izbrala še biologijo in kemijo. Sploh pri ustnem
delu je bilo odvisno tudi od sreče. Največ sem
jo imela pri slovenščini, saj sem dobila Visoško
kroniko, o kateri sem vedela skoraj vse.
Se ti zdi, da si postala še bolj samozavestna, zahtevna do sebe, se pohvališ tudi za
manjše uspehe?
Ne zdi se mi, da bi zaradi maturitetnega
rezultata postala kaj bolj samozavestna. Je pa
to lep uspeh, ki mi dokazuje, da moje delo ni
bilo zaman. Vsak uspeh nekaj šteje, tudi manjši.
Če se za nekaj potrudim, potem pričakujem,
da bom dosegla dober rezultat. Če mi spodleti,
ostane grenak priokus, a vsaj vem, da sem dala
vse od sebe.
Ali si se poleg rednega šolskega dela
udeleževala še drugih dejavnosti, tekmovanj,
izmenjav?

V drugem letniku sem bila na izmenjavi v
Nemčiji, kar je bila zanimiva izkušnja. V šoli
sem se udeležila tudi nekaj tekmovanj. Vsa štiri
gimnazijska leta sem se ukvarjala z odbojko.
Treninge sem imela štirikrat na teden, kjer sem
vedno uživala in skoraj vsako soboto smo imeli

Kako si poleg dnevnega učenja še zapolnjevala čas preko šolskega leta?
Med tednom sem bivala v dijaškem domu
in večino prostega časa preživela s prijatelji.
Zadnje leto je bilo posebej pestro, saj sem
delala še vozniški izpit, pripravljali smo se na
maturantski ples …
Je nadaljnja pot povezana s predmeti, ki
si jih doslej imela najraje?
Že od začetka srednje šole je bila moja želja
nadaljevati študij na Fakulteti za farmacijo,
smer laboratorijska biomedicina. V tem času
sem lahko tudi preko prakse preverila, kaj me
veseli in kaj bi z veseljem delala. Izstopajo
strokovna področja hematologije, biokemije
in mikrobiologije.
Novega šolskega leta se zelo veselim, saj bom
živela skupaj s sestro, blizu pa mi bodo tudi prijatelji iz srednje šole. Domotožja že doslej nisem
imela, sem pa zmeraj komaj čakala, da sem šla za
vikend domov. Najbolj pa sem vesela, da imam
prijatelje iz vse Slovenije in sem tako spoznala
veliko novih ljudi in lepih krajev.
Kaj počne zlata maturantka med
počitnicami?
Kmalu po koncu mature smo šli na počitnice
z družino, kasneje tudi s prijatelji. Rada imam
poletne mesece in zato sem z družbo šla tudi
na nekaj kratkih izletov.
tekme. To mi je vzelo ogromno časa, zato so za
učenje ostali predvsem vikendi.
Ko sem se vpisala v gimnazijo, sploh nisem
vedela, kaj lahko pričakujem. V teh štirih letih
je bilo veliko lepih trenutkov, sem in tja pa
tudi kakšen težji. Sploh takrat, ko bi rada vsaj
malce prostega časa, pa sem morala zaradi
zasedenosti počakati do vikenda. A ta štiri leta
so minila res hitro in gimnazijo sem zapustila
z lepimi spomini.
Kam te bo vodila nadaljnja pot?
V šoli sem imela najraje naravoslovne predmete, kot sta biologija in kemija. Že od osnovne šole
sem želela študirati medicino. Ker je omejitev tu
precej visoka, sem imela še večjo motivacijo za
učenje in na koncu mi je uspelo, saj sem sprejeta
na medicinsko fakulteto v Ljubljani.
Rada bi postala zdravnica, nisem pa se še
odločila, katero specializacijo bi rada naredila.
Med študijem bom verjetno bivala v
študentskem domu v Ljubljani. Po eni strani
se tega veselim, saj bom spoznala veliko novih
ljudi, po drugi strani pa bi se raje vozila domov.
A dvomim, da mi bo urnik to dopuščal.
Kako si preživela počitnice?
S prijatelji sem bila dva tedna na morju. Precej sem tudi igrala odbojko na mivki. Septembra
grem še za teden dni na Dansko.

Nika Prosen

»Rada bi delala v
farmacevtskem laboratoriju«
Dijakinja Nika Prosen iz Gorenje vasi je končala smer farmacevtski tehnik na
Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani.
Zakaj si izbrala to šolo in smer?
Že v osnovni šoli sem imela rada kemijo,
potem pa sem se odločala med srednjo šolo
in gimnazijo. Na informativnem dnevu mi je
bilo takoj všeč, ko sem stopila v laboratorij.
Ena izmed prednosti pred gimnazijo se mi je
zdela tudi ta, da imam po štirih letih poklic in
se lahko že zaposlim. Tako sem se odločila za
farmacijo.
Kako si se pripravljala, da si potem
zaključila s tako lepim uspehom?
Sproti sem delala naloge, ki smo jih dobili
pri pouku, veliko znanja sem odnesla tudi od
samih ur v šoli. Pred testi in spraševanji sem
se učila dan ali dva. Zelo so mi pomagali tudi
zapiski, ki sem jih sproti delala vsa štiri leta.
Pred maturo zato nisem imela večjih težav in
sem se za posamezen predmet pripravljala le
nekaj dni.
Zrelostni izpit prinaša zahteve po pisnem
in ustnem izražanju znanja. Kako si opravila
s tremo? S kakšnimi občutji si čakala uradne
rezultate?
Na maturi sem dosegla vseh 23 točk. Pisni
del mi je bil všeč zato, ker sem imela na voljo
dovolj časa, da sem se lahko res zbrala, v miru
premislila in napisala odgovore. Ustni pa zato,
ker so me profesorji lahko usmerjali in je vse
skupaj teklo kot pogovor. Trema je bila prisotna
samo na ustnem delu, na pisnem pa ne.
Maturo sem opravljala iz slovenščine,
farmacije, matematike, kot četrti predmet pa
sem imela izdelek in zagovor. Največ priprav
sem posvetila slovenščini, saj je bila najbolj
obširna in je predstavljala tudi največ točk. Po
maturi sem imela dober občutek in sem vedela,
da mi je vse uspelo, vendar sem bila vseeno
malo presenečena nad številom točk. Samo za
slovenščino nisem bila prepričana, če sem vse
dobro opravila, tako da sem bila res vesela,
ko sem izvedela za rezultate. Tudi sošolci in
domači so se veselili z menoj.
Med leti šolanja ste imeli tudi nekaj prakse
izven šole. Kje in kako je to izgledalo?
V tretjem letniku sem bila tri tedne v Leku
v Ljubljani, kjer sem delala v pakirnici. V
četrtem letniku pa sem štirinajstdnevno prakso
opravljala v Leku v Mengšu, kjer sem skupaj
s tremi sošolci delala v laboratoriju. Farmacija
je področje, kjer se moraš zmeraj kaj novega
naučiti, ker na trg prihajajo vedno nova zdravila,
vendar mislim, da smo se v šoli pri vajah naučili
dovolj osnovnih stvari za delo v lekarni ali
laboratoriju. Vaj smo imeli v šoli kar nekaj,
vendar bi mi bilo všeč, če bi jih bilo še več, ker
smo se tam veliko naučili in mi je bilo delo zelo

Foto: arhiv Nike Prosen

Skozi leta srednje šole sem postala še bolj
samozavestna in ravno zaupanju vase pripisujem dober rezultat. Uspeh me je presenetil in
razveselil tudi zato, ker je z njim povezana moja
prihodnost. Ponosna sem na večje in manjše uspehe, saj mi vsi skupaj dajejo novo voljo. Do sebe
sem zahtevna pri stvareh, ki se mi zdijo zares
pomembne in vem, da jih moram dobro opraviti.
Kdaj pomislim, da si preveč otežim stvari, a me
takšne lastnosti delajo še trdnejšo.

prijetno. Nekoč bi svoj poklic najraje opravljala
nekje v laboratoriju. V življenju pa želim še
naprej delati tudi kot prostovoljka.
Kako si zapolnjevala prosti čas?
Med šolanjem sem se vsak dan vozila iz
Gorenje vasi v Ljubljano in nazaj. Čeprav mi je
vožnja dnevno vzela najmanj dve uri časa, sem
vseeno imela dovolj prostega časa za druženje s
fantom in prijatelji, za branje knjig, rekreacijo
in za ogled kakšnega filma.
Kam te bo jeseni vodila pot?
Študij bom nadaljevala na Fakulteti za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani na
visokošolskem študijskem programu Kemijska
tehnologija. Tudi če ne bi imela tako dobrega
uspeha na maturi, bi bila vseeno sprejeta, ker
v prvem roku ni bilo omejitve. Izbira študija
je povezana s predmeti, ki jih imam najraje, in
sicer matematiko in kemijo.
Bivanja v Ljubljani se veselim, zagotovo
pa bom pogrešala domače in prijatelje. Med
štiriletnim šolanjem v prestolnici sem spoznala
mesto in ljudi iz vseh koncev Slovenije.
Kako si izkoristila kar dolge počitnice?
Najprej sem kot prostovoljka delala na Festivalu družin na Otočcu, potem je sledil Oratorij
v Gorenji vasi, dvakrat sem bila v toplicah v
Veržeju, malo sem tudi kolesarila, šla v hribe,
drugače pa sem bila doma in si ogledala kakšen
film. V prihodnje načrtujem še kakšen obisk
planin in druženje s prijatelji.
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Visoko pri Poljanah

Pod tem geslom je v nedeljo, 5. oktobra, pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem potekal
prvi Blatfejst. Gre za prireditev, ki združuje šport, druženje in zabavo. Prijavljeni posamezniki in ekipe so se podali čez različne ovire, v večini popestrene z blatom. Odziv
prijavljenih tekmovalcev, ki jih je bilo 356, je presenetil tudi same organizatorje.

Foto: Miha Prijatelj

»Z glavo v blat, nč se bat!«
Da gre res za premagovanje ovir, sem se že
zgodaj zjutraj, tik pred začetkom dogodka, lahko
prepričala na lastne oči. Preden sem po gozdni poti
uspela priti na prizorišče, sem morala »premagati«
kar nekaj ovir, postavljenih za tekmovalce. Šlo
je torej zares. Pri dvorcu so se ekipe že zbirale,
prevzemale svoje štartne številke in darila, ki
so jih pripravili organizatorji. Gre za čisto nov
projekt Športnega društva (ŠD) Poljane. Ideja
zanj se je porodila Gašperju Mesecu, za delo
pa je poprijelo devet članov društva. »Lahko bi
sprejeli še več prijav, vendar smo se za prvo leto
odločili, da je številka 356 dovolj,« razloži Lenart
Primožič, ki je sicer skrbel za splošno organizacijo
in bil programski vodja projekta. Na začetku niso
imeli občutka, koliko bo na koncu prijavljenih
sodelujočih, poleg tega tudi niso imeli sredstev,
ki bi jih lahko namenili oglaševanju prireditve.
Kljub temu je bil odziv zelo velik.

takšnem dogodku sodelovala prvič. Udeležila sta
se ga, ker so ga pripravili v domačem športnem
društvu in ker ju je zanimalo, kako poteka. Ovire
so bile zabavne; morda najprej malo strašne, a
so jih kot ekipa uspešno premagali.
Ob prihodu zadnjega v cilj so pripravili razglasitve rezultatov medekipnih bojev z začetka
prireditve, skupaj s Timingom Poljane pa tudi
merjenje hitrosti pri eni izmed ovir, postavljenih
na poti. Največja izmerjena hitrost je znašala
malo prek 45 km/h. Na poti je sodelujoče čakalo
sicer 20 različnih ovir z zanimivimi imeni. Med
drugim so se udeleženci spopadli s potapljaškim
poligonom, otoki pogube, junakom Blegoša
ter se zapletli v pajkovo mrežo in spletke. Po
mnenju Primožiča je bilo največ dela z izdelavo
otokov na reki Sori ter z izkopi jam z bagrom in
s čiščenjem porečja Sore, kjer so jo prečkali.
Za dogodek so fantje, ki so se odločili za organizacijo, namenili predvsem veliko prostovoljnega dela. Treba je bilo namreč postaviti vse ovire,
pripraviti prostor pred samim dvorcem, poskrbeti
za darila in prijave itd. V vseh dneh se je pri delu
zvrstilo okoli 60 prostovoljcev. Brez sponzorjev
ne bi šlo. Nekateri so pomagali z delom, drugi z
materialom, tretji s stroji, spet naslednji s hrano, s
stojnicami na samem prizorišču dogodka, gasilci
s »tuširanjem« sodelujočih. Ko pa vsak pomaga
po svojih močeh, je rezultat jasen: uspešno izpeljan dogodek, ki kliče po nadaljevanju.

Dogodek, kot je Blatfejst, ne pomeni tekmovanja, pač pa druženje, zabavo, tudi t. i. team building. Na sedem kilometrov dolgo progo, speljano
po okolici dvorca, so se nekateri odpravili sami,
večina pa v skupinah. Skupno ogrevanje, ki ga
je vodil David Oblak, je pokazalo, da se je zbralo
res lepo število ekip. Poleg odra so se obiskovalci
lahko pomerili v skavtskem dvoboju, za glasbo je
ves čas skrbel DJ. Pred samim štartom so vse ekipe
morale opraviti medekipne boje. Sodelujoči so
lahko izbirali med različnimi nalogami, kot so sestavljanje piramide iz plastičnih kozarcev, zbiranje
vode s podajanjem napojene gobe ali petje. Med
sodelujočimi so bile tako ekipe, ki so se dogodka
udeležile iz radovednosti, predvsem pa zabave, ki
je ta dan ni manjkalo. Da ni šlo le za slovenski dogodek, pričata prijavljeni skupini iz Hrvaške, med
sodelujočimi pa smo lahko zasledili tudi študenta
na izmenjavi, ki je prišel z Danske.

Foto: Kristina Z. Božič

Pomagalo veliko prostovoljcev

Kot nam je povedal eden izmed udeležencev
dogodka, ki se je proge lotil sam, Klemen iz
Cerkna, je prišel na takšno prireditev prvič. Prebral je vabilo na internetu, zanimal se je za takšen
dogodek in prišel poskusit. Ovire niso bile težke,
zoprna je bila morda tista, visoka tri metre, na
katero je bilo treba splezati. Na toboganu, ki so ga
organizatorji pripravili na bližnjem hribčku, je bil
prvi in zdel se mu je super. Predstavnika lokalne
ekipe Cipres, Alen in Sabina, sta prav tako na

Kristina Z. Božič

PD Gorenja vas

Med vzponom na Blegoš do zanimive fotografije
S prvim novembrom se pričenja četrta izvedba akcije Prijatelji Jelenc, ki jo
organizirajo gorenjevaški planinci. Ti obenem vabijo tudi k sodelovanju v fotografskem natečaju.
Cilj akcije je, da se planinci v obdobju od 1.
novembra do 1. maja čim večkrat povzpnejo na
Blegoš po označeni planinski poti mimo Jelenc,
kjer se lastnoročno vpišejo v posebno knjigo,
v kateri beležijo število vzponov posameznega
planinca. V akciji lahko sodeluje tako član Planinske zveze Slovenije (PZS) kot tudi gornik,
ki se med vzponom na Blegoš ali pri sestopu
z njega ustavi v zavetišču na Jelencih. Kot je
pojasnil predsednik Planinskega društva (PD)
Gorenja vas Darko Miklavčič, pravila akcije ostajajo enaka preteklim izvedbam. »Predvidena
je zgolj sprememba glede nagrad. Vsakdo, ki
bo dosegel vsaj polovico možnih vpisov, bo za
nagrado ob zaključku akcije prejel kakovostno
športno majico z logotipom. Majica bo na voljo
tudi vsem ostalim udeležencem po ceni 6 evrov.« Glede na to, da je 1. november praznik,
bo zavetišče svoja vrata odprlo dan kasneje,
sicer pa bo za konec tedna odprto od novembra
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do maja, v času novoletnih in velikonočnih
praznikov pa bo zaprto. Seznam dežurstev bo
objavljen tudi na spletni strani društva. »Če bi
si kdo želel preživeti konec tedna v zavetišču
in opravljati prostovoljno dežurstvo, nas lahko
pokliče na telefonski številki 040/235-869 ali
041/451-684, kjer je na voljo tudi več informacij,« je še povedal Miklavčič.

Letošnji fotografski natečaj na temo
I. svetovne vojne

Sicer pa planinci med drugim vabijo tudi k
sodelovanju pri fotografskem natečaju z naslovom Gore in I. svetovna vojna – 100 let kasneje.
»Sodelujoči naj v fotografski objektiv skušajo
ujeti jarke in rove I. svetovne vojne, pozabljena
obeležja, ki so jih postavile vojske v spomin na
svoje padle tovariše, ostaline tehnike, opreme,
objektov, ki jih počasi, a vztrajno načenja zob
časa. Zanima nas, kako se drugi skozi oko ob-

jektiva spominjajo in kako gledajo na dogodke,
ki so zaznamovali generacijo naših dedov in
pustili brazgotine na ljudeh, v naravi, v gorah,
kjer so vidne še dandanes,« našteva iztočnice
Darko Miklavčič, ki tudi sam rad fotografira, ter
nadaljuje:« Lahko nas s fotografijami popeljete
po rapalski meji, ki je po vojni razdelila ljudi v
dve državi, zarezala v spomin naroda in nam
zapustila mejne oznake, ceste, bunkerje in druge
utrdbe.« Na četrti izvedbi natečaja lahko sodelujejo tako ljubiteljski kot tudi poklicni fotografi iz
Slovenije in tujine. Digitalne fotografije naj bodo
v barvni ali črno-beli tehniki. Na natečaju, ki je
brezplačen, lahko fotograf sodeluje z desetimi
fotografijami. Fotografijam, ki naj bodo poslane
po elektronski pošti na pd.natecaj@gmail.com
najkasneje do 11. januarja prihodnje leto, naj
avtorji priložijo tudi podatke: naslov fotografije,
kratek opis ter kontaktne podatke pošiljatelja.
Izbrane fotografije bodo ob zaključku natečaja
razstavljene v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas, najboljše pa tudi nagrajene. Odprtje razstave
bo v okviru rednega občnega zbora društva.
Lidija Razložnik

Pokal polanskih puklov

Uspešno izpeljali pet vzponov

Zaključek pokala
na kolesarskem prazniku

V septembru sta sledila še dva kolesarska
podviga. Vzpon na Lubnik je potekal 14. septembra v organizaciji Športne zveze Škofja Loka,
kjer sta bila med 121 tekmovalci najhitrejša Aleš
Hren iz ŠD Poljane (17:57) in Laura Šimenc iz
KD Alpe (20:44). Zadnji podvig pri osvajanju
polanskih puklov pa je bil vzpon z gorskimi
kolesi MTB Blegoš, ki ga organizatorji iz ŠD
Marmor Hotavlje imenujejo kar kolesarski
praznik. Izpred zadruge na Hotavljah proti
Blegošu je pedala poganjalo 134 gorskih kolesarjev. Tanja Žakelj iz ekipe Unior Tools Team
je imela še poseben razlog za praznovanje, saj je
na Blegošu že desetič slavila zmago med dekleti
s časom 51:47. Med moškimi je bil prvak Matej
Lovše iz ekipe Tušmobil s časom 45:21. Letos je
bil zaradi žledoloma in posledično poškodovane
ceste zaradi gozdarskih del vzpon nekoliko bolj
zahteven. Za zmagovalce posameznih kategorij
je nagrade prispeval dolgoletni sponzor Kras
Sežana. Nagrade v obliki izdelkov domačih ponudnikov pa sta najbolje uvrščenim v kategorijah
na vseh tekmah Pokala prispevali občini Gorenja
vas - Poljane in Škofja Loka. Vsak vzpon se je
zaključil z okrepčilom, prijetnim druženjem in
podelitvijo medalj in nagrad. Absolutna zmagovalca sta postala mlada kolesarja Jaka Primožič
v moški in Erika Jesenko v ženski konkurenci,
oba iz KK Sava Kranj.

Poteka cepljenje lisic
Veterinarska uprava RS obvešča, da je z oktobrom pričela izvajati akcijo cepljenja lisic proti steklini, ki
bo potekala predvidoma do 20. novembra. Tovrstno cepljenje lisic izvajajo dvakrat letno, in sicer spomladi
(maj in junij) ter jeseni (oktober in november). Steklina je ena najstarejših poznanih zoonoz – bolezni, ki
se prenašajo z živali na ljudi in obratno. Povzročajo jo Lyssa virusi in lahko prizadene vse sesalce, tudi
ljudi ter se prenaša preko okužene sline – z ugrizi, opraskaninami okuženih živali ter preko poškodovane
kože in sluznic. Steklina je razširjena po vsem svetu. Smrtni primeri med ljudmi so večinoma posledica
ugriza steklega psa. Od 30 do 60 % žrtev zaradi ugrizov psov je otrok, ki so mlajši od 15 let.
Polaganje vab na celotnem ozemlju Slovenije se izvaja z višine 300 m. Letala z vabami letijo z letališč
Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Letališča Jožeta Pučnika. S položenimi vabami se aktivno zaščiti
populacija lisic v slovenskih gozdovih ter prepreči širjenje bolezni. Gostota položenih vab je 22–26 na km2.
Namenjene so divjim živalim, zato je priporočljivo, da lastniki psov vodijo svoje ljubljenčke na sprehode
privezane. V primeru, da pes vabo poje, je ta za psa neškodljiva in se z njo zagotovi le imunizacija.
Še nekaj nasvetov, ki niso nikoli odveč:
• Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke!
• Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti.
• Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom.
Ker se vsak stik z vabo obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma obiščite najbližjo antirabično
ambulanto, ki se nahaja v Kranju, Zavod za zdravstveno varstvo, telefonska številka 04/208 20 00.
• Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite najbližjo antirabično ambulanto!
• Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!
• Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!
Lidija Razložnik

Vodilni kolesarji na poti na Stari vrh
Deževno poletje je bilo letos kolesarjem
nenaklonjeno, včasih je ponagajalo tudi pri organizaciji posameznih vzponov. Kljub temu se
je Pokala polanskih puklov udeležilo prek 350
tekmovalcev iz vse Slovenije. Pokal polanskih
puklov je tako postal prepoznaven športni dogodek na področju kolesarstva pri nas.
Jure Ferlan

Prva zmaga Kosmača na
maratonih v tujini
Maratonec Anton Kosmač s Hotavelj je v
nemškem Ulmu pomedel z vso konkurenco in
s časom 2:20:07 postal zmagovalec proge, na
kateri se je pomerilo 25.000 tekačev. S svojim
časom je izboljšal deset let star rekord proge. Kot
je povedal Kosmač, je to njegova prva zmaga na
večjem maratonu izven Slovenije: »Zmage sem
še posebej vesel, saj sem še izboljšal rekord
proge.« Na omenjeni maraton se je pripravljal tri
mesece in pretekel približno 2.600 km. »Proga
v Ulmu je bila precej zahtevna, predvsem v
drugem delu, kjer je bilo veliko obratov, vzponov
in spustov, nekaj km tudi makadama …, skratka
razgibana. Več sreče sem imel z vremenom, saj
je bilo hladno tekom celotne tekme,« je še pove
dal Kosmač, ki
se je maratona
v Ulmu udeležil
kot edini Slovenec. V letošnjem
letu se lahko
pohvali tudi z
odlično uvrstitvijo na Maratonu treh src v
Radencih, kjer
je s časom 2:22:19 ubranil naslov državnega
prvaka v maratonu. Sicer pa se Anton Kosmač
že pripravlja na Ljubljanski maraton. Katero
razdaljo bo pretekel, še ni popolnoma odločen,
pravi, da bo odločitev odvisna od počutja in utrujenosti. Z mislimi pa je že pri naslednjih tekaških
podvigih. »V prihodnje bom vsekakor poskušal
doseči normo za SP in olimpijske igre, ki začne
veljati naslednje leto,« je povedal Kosmač, ki
ga finančno podpirajo Marmor Hotavlje, IPI in
občina GVP.
Lidija Razložnik
Foto: arhiv Antona Kosmača

Ker je skupna promocija tega območja bolj
učinkovita, so društva združila tekmovanja v
okrilje Pokala polanskih puklov. Združevanje
je koristno tudi pri izmenjavi izkušenj in dobrih
praks. Prvi kolesarski vzpon je bil 19. julija iz
Poljan na Stari vrh v organizaciji ŠD Poljane.
Že štirinajsta kolesarska dirka Poljane-Stari vrh
je štela tudi za pokal Slovenije in za prvenstvo
Občine Gorenja vas - Poljane. Tekmovalo je
163 kolesarjev v 15 kategorijah. Nov rekord
je postavil Matej Kimovec iz ekipe Uni Team
s časom 25 minut in 43 sekund, med ženskami
je bila najhitrejša Ajda Opeka iz KD Maribor
Branik. Najstarejši tekmovalec je bil 83 letni
Adolf Križnar iz Žirov z odličnim časom 46
minut in 37 sekund.
Čez en teden, 26. julija, se je odvil vzpon iz
Lučin na Pasjo ravan v Polhograjskem hribovju
v organizaciji ŠD Špik Lučine. Pedala je vrtelo
39 tekmovalcev; k manjši udeležbi je gotovo
pripomoglo deževno vreme. Najhitrejši absolutno je bil Jaka Primožič iz KK Kranj (25:15)
v moški in Erika Jesenko prav tako iz KK Sava
Kranj (35:28) v ženski konkurenci.
Naslednji je bil 11. Vzpon na Javorč, ki je
potekal 16. avgusta. 81 tekmovalcev je štartalo
izpred začasne občinske stavbe v Todražu. Z
vzponom sta najhitreje opravila Laura Šimenc
iz KD Alpe, ki je postavila tudi nov najboljši
ženski čas vzpona (24:08), med moškimi pa,
po napetem obračunu v zadnjih metrih, Jaka
Primožič iz KK Sava Kranj (21:19).

Foto: Marko Potočnik

Pokal polanskih puklov organizirajo štiri športna društva iz Poljanske doline
in Športna zveza Škofja Loka. Gre za samostojna tekmovanja, ki si sledijo od
julija do septembra. Ena izmed osnovnih idej Pokala je predstaviti številne
kolesarske poti po Škofjeloškem hribovju in okolici rekreativnim kolesarjem. Ti
lahko ob tem uživajo v lepih razgledih in koristijo lokalno turistično ponudbo:
nastanitev, kulinariko, domače izdelke in pridelke.
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OŠ Poljane

Poln koš jesenskih doživetij
Zdaj pa se je res začelo – nabrala se je že kopica učne snovi, začelo se je
spraševanje, tudi kakšna kontrolka je že za učenci. Da pa le ni vse bilo preveč
suhoparno, so poskrbeli dnevi dejavnosti s športnimi, naravoslovnimi in kulturnimi vsebinami.

Foto: iz arhiva šole

priprave njiv za setev žita ter
postopek pridobivanja moke iz
različnih vrst žita. Bili so tudi v
kašči, kjer so včasih shranjevali
žito. Povsod so videli veliko starih predmetov, ki so jih uporabljali
na kmetijah včasih, nekatere pa
uporabljajo še danes.
V hiši je gospodinja zamesila
testo za kruh. Po malici so si
učenci nadeli predpasnike. Vsak
je dobil del testa, ga gnetel in
oblikoval, nato pa dal vzhajati.
Medtem je gospodar pripravil
voz in vpregel par konj ter učence
popeljal po bližnji okolici. Po vrnitvi jim je gospodinja razdelila
Poln koš jesenskih doživetij poljanskih osnovnošolcev na
hlebčke. Čeprav so prijetno
kmetiji Pr’ Zamud’
dišali, jih otroci niso pojedli,
Učenci 1. triletja prve jesenske dni vsako ampak so jih odnesli domov.
Drugošolci so v tem mesecu izkusili še marleto namenijo pohodu na Goro. Prvošolci so se
tja odpravili na prvi jesenski dan, dan kasneje sikaj drugega. Že v prvi polovici septembra jih
so jim sledili učenci tretjih razredov, v petek pa je obiskal policist Sebastjan Mirnik, s katerim
še drugošolci. Pot se je začela pred šolo, prek so osvežili prometna pravila. Po skupnem pogoMalenskega Vrha so po markirani poti krenili voru so se odpravili v center Poljan. Glede na
proti cilju, kamor so prispeli okrog 10. ure. Po to, da se v bližini šole gradijo in urejajo nove
okrepčilu z dobro malico so se kot vsako leto prometne površine, so učenci ugotovili, da je
spomnili pokojnega športnega novinarja Stan- ob gibanju delovnih strojev in ostalega prometa
eta Ureka in pri cerkvi njemu v poklon izvedli treba biti še bolj pazljiv.
jutranjo telovadbo. V Malenski Vrh so se vračali
po drugi poti, in sicer po cesti do Hleviš, od tam … v Groharjevi hiši
so se spustili do kmetije Fortunc ter se po gozdni
Še en naravoslovni dan so učenci 2. razredov
poti okoli Gore vrnili nazaj v Malenski Vrh. V preživeli v Arboretumu Volčji Potok.
Poljane so se učenci vseh treh razredov vrnili
Učenci tretjih razredov so 1. kulturni dan
utrujeni, a zelo zadovoljni, saj so opravili prvi preživeli v Groharjevi hiši v Sorici. Rojstna hiša
uspešno izpeljan športni dan.
slikarja Ivana Groharja je pomemben spomenik
naše kulturne dediščine. To ni le muzej, v hiši so
tudi glasbena soba, slikarski atelje, Groharjeva
Obiski na kmetijah
Prvošolci so konec septembra obiskali spominska zbirka in galerija, v kateri razstavkmetijo Pr’ Zamud’ v Dolenčicah. Ogledali so ljajo umetniki.
Pričeli so z delavnico v glasbeni sobi. Poleg
si kmetijo, nato pa jih je gospodinja Majda povabila v svojo pekarno. Nadeli so si predpasnike že znanih Orffovih inštrumentov so spoznali še
in si umili roke. Sledilo je zelo prijetno delo afriške bobne, kongo, bongo, kahon, oceanski
– priprava potice. Vsak učenec je dobil malo boben, ksilofone, metalofone, pavke ter druga
testa in čisto sami so ga razvaljali, namazali z ritmična tolkala. Po teoretičnem delu je sledila
nadevom iz suhega sadja ter zvili kot palačinko, priprava na nastop in učenci so se v zelo kratkem času naučili igrati na izbrano glasbilo.
nazadnje pa še to v obliko polžka.
Ogledali so si travniški sadovnjak ter pobi- Učiteljicam so pripravili enkraten koncert tolrali sadje, ki so ga nato pripravili za sušenje. kalnega orkestra Kongo bongo palačinke, v
Ker na kmetiji pridelajo veliko različnih vrst katerem so sodelovali prav vsi.
V drugem delu kulturnega dne so učenci kot
zelenjave, jih je gospa Majda povabila tudi na
njivo, kjer je otroke še posebej navdušila buča pravi slikarji risali v slikarskem ateljeju.
velikanka.
Preden so se poslovili, je vsak dobil svojega
polžka in ga odnesel domov.
Še eno doživetje za drugošolce je bil naravoslovni dan – obisk kmetije na temo Od zrna
do kruha. Učenci iz Javorij in Poljan so obiskali
kmetijo Pr’ Mrak’ v Žirovskem Vrhu. Bili so v
hlevu, na skednju, spoznali so celoten potek
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… pri Piki Nogavički ob velenjskem
jezeru

Učenci 4. in 5. razredov iz Poljan ter učenci
od 3. do 5. razreda iz PŠ Javorje so obiskali Piko
Nogavičko na njenem festivalu ob velenjskem
jezeru. Sprejeli sta jih Piki vodički, ki sta jih
vodili skozi delavnice. Bile so bolj naravoslov-

no obarvane, saj je bila letošnja tema festivala
“Zemlja pleše”. Vsak učenec je izdelke, ki jih
je izdelal v delavnici, odnesel domov. Ogledali
so si Čira čara, kjer domuje Pika. Pokazala jim
je skrinjo zlatnikov. Žal je dež preprečil, da bi
se zabavali tudi na prostem, a kljub temu so se
domov vračali polni lepih vtisov.
Ana Marolt iz 4. a je povedala: “Najbolje
se mi je zdelo, ko smo šli v vilo Čira čara. Pika
je imela zelo veliko posteljo, televizijo in tudi
balkon. Všeč mi je bilo tudi v šotoru, kjer sem
dobila Fickove bolhe. Fant, ki je ustvarjal iz
balonov, mi je naredil papigo, fantom pa sabljo
in sekiro. Če ne bi padal dež, bi si ogledali še
indijanski tabor in čarobni gozd. Videli smo veliko Pik Nogavičk, ki so se sprehajale sem in tja.
Tudi naša vodička je bila Pika Nogavička.”

Uspešni v športu

Starejši učenci od 6. do 9. razreda svoje prve
dneve dejavnosti opravijo z enodnevnimi obiski
različnih slovenskih pokrajin. Letošnji 23. september, prvi jesenski dan, je bil kot nalašč za
to, saj je postregel z lepim vremenom. Učenci
6. razredov so krenili na Dolenjsko, sedmošolci
so bili na Krasu, osmošolci na Štajerskem,
devetošolci pa na severnem Primorskem.
V začetku oktobra smo čisto zares vstopili v
projekt Shema šolskega sadja in zelenjave. Prvi
jutranji obrok je bilo grozdje, ki ga ima večina
učencev rada. Šolske novinarke so izvedele,
da imajo otroci radi sadje in zelenjavo, vendar
so bolj naklonjeni sadju, in sicer tistemu, ki
je pridelano doma. Doma pojedo veliko sadja
in zelenjave, saj se zavedajo, da je to zdrava
hrana, ki dolgoročno tudi preprečuje debelost
med učenci.
Začela so se tudi že prva tekmovanja.
Možgansko kondicijo so učenci preverjali na
šolskem tekmovanju iz logike in na tekmovanju iz razvedrilne matematike, na ostalih
tekmovanjih pa so dokazovali svojo telesno
pripravljenost.
Naša ekipa v orientaciji se je udeležila
državnega prvenstva v orientacijskem teku
v Ljubljani. Naši učenci so tekmovali v kategorijah B in C. Odlično so se odrezali, saj so
učenci v kategoriji B, ki so jo sestavljali učenke
in učenci 6. in 7. razreda, dosegli ekipno prvo
mesto. V tej kategoriji je tekmovalo 14 šol.
Še posebej se je izkazal Aljaž Luznar, ki je
posamično dosegel 3. mesto.
Najboljši tekači so sodelovali na
medobčinskem tekmovanju v krosu v Škofji
Loki. Ekipno so zasedli 4. mesto. Tine Bogataj
je v svoji skupini tretji, Aljaž Luznar pa v svoji
drugi.
S pohodi so začeli mladi planinci. Učenci
mlajše skupine so prehodilo pot od Crngroba
prek Planice do Križne gore, učenci starejše
skupine pa so osvojili Blegoš.
Učenke šolske skupnosti pa so tudi letos
poskrbele, da je bil letošnji teden otroka (od 6.
do 12. oktobra) zaznamovan z branjem.
Bernarda Pintar

• 20. oktober ob 17. uri: Ura pravljic: Te že vidim, te že vidim (slovenska ljudska) v knjižnici Poljane.
• 21. oktober ob 17. uri: Delavnica za spretne prste: Moje ime v
knjižnici Gorenja vas. Delavnica primerna za otroke od 4. do 10. leta
starosti. Vodi Saša Bogataj Ambrožič.
• 22. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
Škofja Loka. Organizira RAS.
• 22. oktober od 17. do 20.30. ure: Rokodelska delavnica polstenja z
mojstrico rokodelko Aljo Venturini – začetni tečaj v Rokodelskem centru Duo, Mestni trg. Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski
številki 04/51-12-460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
• 23. oktober od 17. do 20. ure: Začetni tečaj kvačkanja z mojstrico rokodelko Jano Šuligoj v Rokodelskem centru Duo, Mestni trg. Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski številki 04/51-12-460 ali po e-pošti:
rokodelskicenter@skofja-loka.com. Organizira Rokodelski center Duo.
• 23. oktober ob 18. uri: Predavanje EFT: Kako s tapkanjem odpravljati stres? v knjižnici Poljane. Predava dr. Apolonija Klančar.
Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 29. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki.
• 29. oktober od 17. do 20.30 ure: Rokodelska delavnica polstenja z
mojstrico rokodelko Aljo Venturini – nadaljevalni tečaj v Rokodelskem
centru Duo, Mestni trg. Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski številki 04/51-12-460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
• 30. oktober od 17. do 20. ure: Tečaj rokodelskih veščin: Osnove
kvačkanja z Jano Šuligoj v Rokodelskem centru Duo, Mestni trg.
Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski številki 04/5112-460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
• 31. oktober: Noč čarovnic v utrdbi na Golem vrhu. Ob 17. uri:
Otroške delavnice in sprehod s čarovnico Agato po rovu; ob 20.
uri: Čarovniški žur z DJ za vse čarovnice in čarovnike.
• 31. oktober: 7. turnir trojk v malem nogometu v telovadnici OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas. Dodatne informacije in prijave na voljo
na telefonski številki 041/547-547. Organizira ŠD Sovodenj.
• 2. november: Odprtje zavetišča na Jelencih in pričetek 4. sezone
»Prijateljev Jelenc«. Zavetišče bo odprto vsak konec tedna ter ob
praznikih (OSNP) od prvega vikenda v novembru dalje do 1. maja.
Več informacij na voljo na www.pdgorenjavas.com.
• 4. november: Zbiranje oblačil, obutve, posteljnine, igrač, brisač,

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

kuhinjskih krp, zaves, odej ... v spodnjih prostorih gostilne Pr' Sedmic. Organizira KORK Gorenja vas.
• 5. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
Škofja Loka.
• 6. november od 16. do 17. ure: Meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD). Organizira KORK Gorenja vas.
• 7. november ob 19. uri: Srečanje vseh nekdanjih članov KUD Zala
Lučine v Kulturnem domu Lučine. Dodatne informacije na voljo pri Maji
Čadež na telefonski številki 041/990-183. Organizira KUD Zala Lučine.
• 8. november: 28. popotovanje po Levstikovi poti. Lahka, nezahtevna
pot. Skupni čas hoje 5 ur. Dodatne informacije in prijave na voljo pri Zorki Jereb na telefonski številki 040/270-314. Organizira PD Gorenja vas.
• 8. november ob 19. uri: Premiera gledališke igre Jeppe s hriba v Kulturnem domu Lučine. Organizirajo člani gledališke skupine KUD Zala Lučine.
• 8. november ob 21. uri: Irish Night – Happy Ol' McWeasel v Kulturnem domu Poljane. Organizira KŠPD.
• 12. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
Škofja Loka.
• 12. november ob 18. uri: Uvodno predavanje o možganih, demenci
in spominu z delavnico v prostorih DU za Poljansko dolino. Predava
in vodi Petra Čelik. Dodatne informacije na voljo pri Petri Čelik na
telefonski številki 041/556-514.
• 15. november od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in
izdelkov na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 15. november ob 19. uri: Koncert ansambla Toneta Rusa v Kulturnem domu Poljane. Organizira PGD Poljane.
• 15. november ob 20. uri: Zaključek akcije Rekreativko v gostilni
Na Vidmu. Organizira ŠD Poljane.
• 16. november: Popotovanje po Vrtovčevih poteh. Lahka, nezahtevna
pot. Skupni čas hoje 5 ur. Dodatne informacije in prijave na voljo pri Zorki Jereb na telefonski številki 040/270-314. Organizira PD Gorenja vas.
• 19. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
v Škofji Loki.
• 26. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu
v Škofji Loki.
• 29. november ob 19. uri: Slavnostna akademija ob občinskem prazniku
s podelitvijo priznanj za leto 2014, avla OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
• 29. november: LUFt – Loški umetniški festival na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira KUD LUFt.

Jesenski dnevi kot nalašč za športni dan
Izkoristili smo lepo jesensko vreme in organizirali športni dan. Učenci
petega razreda so odšli na Brda, šesti razred se je povzpel iz Žirov čez
Javorč do šole, učenci sedmega razreda so bili v Vinharjih, do koder so se
povzpeli z Dolenje Dobrave mimo Drmašnikove domačije, osmi razred
se je povzpel na Grmado. Nekateri učenci so zaradi opravičljivih razlogov
ostali v dolini in se preizkusili v nordijski hoji, nad katero jih je učiteljica
Irena zelo navdušila. Učenci osmega razreda so imeli naravoslovne dneve
obarvane z matematično, biokemijsko in fizikalno vsebino. V tem času
so bili učenci devetega razreda v Bohinju, kjer so imeli naravoslovnodružboslovni teden. Povzpeli so se v hribe, kolesarili, na jezeru so čolnarili,
plezali na umetni steni, streljali z lokom, skratka zaposlitev je bilo ogromno,
ko jih je zmanjkalo, pa je bilo potrebno v posteljo.
Konec septembra so se zvrstile ekskurzije za vse oddelke od petega do
devetega razreda. Peti razred raziskuje alpski svet, zato so se povzpeli preko
Vršiča. V šestem razredu si ogledajo Rakov Škocjan. Sedmi razred obišče
Dolenjsko s Trubarjevo domačijo, osmi Ptuj in rimsko nekropolo in deveti
Idrijo ter Kobarid. Na Groharjevi koloniji sta bili z učiteljico Ireno odlični

Foto: iz arhiva šole

Kam oktobra in novembra?

mladi slikarki Lara in Miša. Peti razred je obiskal Slovenski šolski muzej in si
ogledal najlepši, stari del Ljubljane. Vsi smo občudovali prelepo urejene ulice
ob Ljubljanici in park Zvezda. V muzeju so si ogledali stalno zbirko predstavitve šolstva v preteklosti in bili prisotni pri uri poučevanja na star način.
Bili so nekoliko prestrašeni in priznali, da imajo zdaj čudovite učiteljice. No,
ker se gibljemo okrog tedna otroka, so si otroci vrtca in prve triade ogledali
gledališko igrico z naslovom Čisto prava predstava. Otroci prve triade so
obiskali najlepši del naše občine in se podali po poti skozi Zalo, kjer jih je
Turistično društvo Žirovski Vrh prijazno pogostilo na več načinov.
Jana Rojc
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Gasilci

Uspešni tudi na tekmovanjih
Gasilska zveza (v nadaljevanju GZ) Škofja Loka že tradicionalno organizira
gasilsko tekmovanje za pionirje, mladince, člane in starejše gasilce. Konec
septembra se je na prostoru nekdanje vojašnice v Škofji Loki zbralo 130 ekip
vseh starostnih skupin. Tekmovanje sta spremljala župan naše občine Milan
Čadež in župan občine Škofja Loka Miha Ješe, ki sta skupaj s poveljnikom in
predsednikom GZ Škofja Loka najboljšim enotam podelila tudi pokale.
Omenjenega tekmovanja so se udeležila tudi
gasilska društva iz naše občine in dosegla dobre
uvrstitve. Pionirji PGD Lučine so zasedli tretje
mesto, pionirke PGD Sovodenj so bile prve,
pionirke PGD Trebija pa tretje. PGD Poljane je
zmagal v kategoriji mladinci, na drugo mesto se
je uvrstila ekipa PGD Trebija 2. Med mladinkami je prvo mesto osvojila ekipa PGD Poljane
1, sledi ekipa PGD Poljane 2 in PGD Trebija.
Ekipa PGD Sovodenj 1 je v kategoriji člani A
osvojila drugo mesto, v kategoriji članice A
pa je slavila ekipa PGD Trebija, drugo mesto
je zasedla ekipa PGD Sovodenj. V kategoriji
članice in člani B pa sta bili drugouvrščeni ekipi
PGD Poljane in PGD Trebija.
V Šentjurju je potekalo prvo izbirno tekmovanje
za gasilsko mladinsko olimpijado, ki bo aprila
2015. GZ Škofja Loka sta zastopali ekipi mladink in
mladincev PGD Poljane, ki so se z drugimi ekipami
pomerili v dveh disciplinah, in sicer vaji z ovirami
in štafeti na 400 m z ovirami. Mladinci so se uvrstili
med prvih pet ekip, kar jim je prineslo uvrstitev na
drugo izbirno tekmovanje. Sicer pa bo v okviru

GZ Škofja Loka 25. oktobra potekal kviz gasilske
mladine, na katerem se bodo pionirji, mladinci in
gasilci pripravniki pomerili v šestih nalogah. Ekipe,
ki bodo v posameznih kategorijah osvojile prva tri
mesta, bodo prejele medalje.

Oktober - mesec požarne varnosti

‘Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi’ je
slogan letošnjega meseca požarne varnosti, v
okviru katerega potekajo številne aktivnosti po
gasilskih domovih širom Slovenije. Ob požaru
so še posebej ogrožene gluhe in naglušne, slepe
in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane
PGD
Gorenja vas

V gostilni na Vidmu tudi letos v okviru meseca
požarne varnosti poteka četrta razstava gasilskih
našitkov in čelad z dobrodelno noto, v organizaciji
prostovoljnega gasilca Igorja Šteha iz Poljan. Z
razstavo več kot 750 gasilskih našitkov in 10 čelad iz
različnih držav sveta bo poskušal pomagati slikarju
Mihi Brelihu iz Škofje Loke, ki so mu pred dvema
letoma diagnosticirali Amiotrofično lateralno sklerozo
(ALS) in bolezen motoričnih živčnih celic v možganski
skorji ter v možganskem deblu in v hrbtenjači.
Razstava bo na ogled do konca meseca oktobra,
do takrat se zbirajo tudi finančna sredstva za pomoč
Brelihu in njegovi družini.

osebe. Kot so zapisali na spletni strani GZ
Slovenije, so ob sodelovanju zvez, zavodov,
centrov in drugih organizacij, ki skrbijo za te
osebe, pripravili in izdali zgibanko, ki je med
drugim natisnjena tudi v Braillovi pisavi, ter
plakat z napotki, kako ravnati oziroma pomagati
tem osebam ob požaru. Zgibanke in plakati so
na voljo po gasilskih domovih v občini.
V spodnji tabeli navajamo še nekaj dogodkov, ki se bodo še zvrstili v okviru meseca
požarne varnosti po društvih v naši občini.
Lidija Razložnik

KDAJ?
KAJ?
23. oktober
Meddruštvena vaja Jelovica
24. oktober		
30. oktober od 15. ure dalje
Vaja evakuacija 2014
		
Dan odprtih vrat
Lučine
24. oktober od 8. ure dalje
Dan odprtih vrat in pregled
		
gasilskih aparatov
		
Vaja evakuacija PŠ Lučine
OGP
31. oktober ob 15. uri
Občinska vaja članov in
Gorenja vas - Poljane		
postroj gasilskih enot OGP

KJE?
Območje podjetja Jelovica
Vrtec Dobrava
Gasilski dom Gorenja vas
Gasilski dom Lučine
PŠ Lučine
Lučine

Mesec požarne varnosti

Tudi v tretjem življenjskem obdobju varni pred požarom

Foto: Jure Trlep

Vsako leto v oktobru posvečamo večjo pozornost požarni varnosti, pa ne le temu,
da v številkah izrazimo, kolikokrat je zagorelo v stanovanjih, delovnih organizacijah, v naravi, temveč tudi preventivi. Podatki kažejo, da je v primeru požara
poškodovanost in smrtnost starejših oseb večja kot med drugo populacijo.

To velja predvsem za tiste starejše, ki živijo
sami, se težje gibljejo, slabo slišijo, vohajo ali
vidijo, so pozabljivi, zaradi česar pozneje zaznajo
požar in se težje pravočasno umaknejo na varno.
Najpogostejši vzroki požarov v domačem
okolju pri starejših so: nepazljivost pri uporabi
električnih in grelnih naprav (električnih blazin,
kaloriferjev, likalnikov, peči), njihova dotrajanost,
poškodovanost, preobremenjena električna napeljava, kajenje v postelji, neočiščen in slabo vzdrževan
dimnik, nepazljiva uporaba sveč.
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Da ne bi zagorelo:
• Poskrbite, da površine okoli štedilnikov in
peči ne bodo založene ali neurejene (kartoni,
časopisi, obleka ali blazine).
• Med kuhanjem se ne oddaljujte od
štedilnika, pregreta maščoba se lahko vžge.
• Vključenih grelnih naprav in prižganih
sveč nikoli ne puščajte brez nadzora, ne postav
ljajte jih v bližino pregrinjal, zaves, lesenih
oblog in gorljivih snovi.
• Peči, kaloriferjev, svetil in dimniških cevi
ne prekrivajte z oblačili, krpami ali papirjem.
• Ne uporabljajte poškodovanih električnih
naprav, podaljškov in vtičnic.
• Vroč pepel odlagajte v negorljive posode.
Kako ukrepati, če zagori:
• Če vaše življenje ni ogroženo, poskušajte
sami pogasiti požar z gasilnim aparatom ali
priročnimi gasilnimi sredstvi, kot so voda,
pokrovka ali odeja.
• Če je v prostoru dim, si usta in nos pokrijte
z vlažnim robcem.
• Če požara ne morete pogasiti sami, čim prej
zapustite prostor in pokličite številko 112.
• Nikoli se ne vračajte v zadimljen ali goreč

prostor, da bi rešili živali, dokumente ali druge
vredne predmete.
Dobro je vedeti:
• Javljalnik požara vas lahko pravočasno
opozori na nevarnost.
• Imejte pri roki gasilni aparat ali drugo priročno
sredstvo za gašenje, ki ga znate uporabljati.
• Redno čiščenje in vzdrževanje dimnikov,
peči in kaminov zmanjša možnost nastanka
požara (npr. vžig saj).
• Pregretega olja ali požara na električnem
aparatu nikoli ne gasite z vodo.
• Odvadite se kajenja v postelji.
• Seznanite se z evakuacijsko potjo iz hiše
ali stanovanja in skrbite, da bo vedno prosta
in prehodna.
• Na vidnem mestu imejte zapisane vse
pomembne klicne številke, še zlasti 112 za
klic na pomoč.
Ker običajno starejši ne morejo poskrbeti za
vse varnostne ukrepe v hiši oz. stanovanju, naj
bodo na vse našteto pozorni domači, obiskovalci
ali osebe, ki starejše občasno obiskujejo – poštar,
patronažna sestra … in jim svetujejo. Bodimo
pozorni na morebitne opekline po telesu, za katere se ne spominjajo, kdaj so nastale. Poglejmo,
kam odlagajo pepel iz peči. Resnična je zgodba
o požaru: stanovalec je odlagal pepel v kartonsko
škatlo in jo odložil v omaro v stanovanju.
Bernarda Lukančič

Koristni nasveti

Kako zlikati srajco in »ukrotiti« papir za peko
Tokrat o tem, kako pravilno zlikati srajco, da naredimo čim manj gub, in kako
si olajšati delo s papirjem za peko.
to srajca z dolgimi rokavi) in nato z rokavi. Na
koncu sledi likanje sprednjega in zadnjega dela
srajce. Ovratnik na robove polikamo čisto na
zadnje. Če sledimo temu zaporedju, je najmanj
možnosti, da sproti ustvarjamo gube, ki jih je
težko polikati. Z malo vaje bo tudi to opravilo
postalo povsem rutinsko.
Priporočljivo je tudi, da srajce sušite kar na
obešalniku, saj bodo tako manj zmečkane, na
stojalu za sušenje perila pa ostane več prostora
za druga oblačila.
Likanje srajc je opravilo, ki je zamudno
in marsikomu vzame voljo do nadaljevanja.
Čistilnice sicer ponujajo poceni likanje srajc, a
če jih je vsak mesec veliko, je to lahko precej
obremenilno za družinski proračun. Zato se je,
vsaj z vidika ekonomike, smiselno potruditi, in
če to počnemo po točno določenem zaporedju,
niti ni tako naporno.
Srajce začnemo likati na ramenskem delu, ki
je najmanj občutljiv na gubanje pri nadaljnjem
likanju. Nadaljujemo z zapestnim delom (če je

Peki papir se v pekaču ne premika

Odkar je na trgovskih policah mogoče dobiti
papir za peko, imamo v kuhinji eno skrb manj. Ni
več treba skrbeti, ali smo dovolj namazali pekač,
da bomo piškote brez težav pobrali iz njega, da
bo potica lepo padla iz modla in da bomo pecivo
iz njega dobili v enem kosu. A tudi peki papir
ima svojo negativno plat: tudi če ga z maslom
prilepimo na pekač, se rad premakne, in ker ga
težko oblikujemo po modlu, je pecivo na vogalih
deformirano. Rešitev za neubogljiv peki papir je,

da ga pred uporabo popolnoma namočimo pod
tekočo vodo. Nato ga ovijemo kot krpo, da odteče
odvečna voda in ga potresemo, da se poravna.
Bojazni, da bi se tako namočen papir trgal, ni,
brez težav pa lahko lepo obložimo vsako posodo,
pa naj ima še tako ostre vogale.
Če tudi vi pozna rešitev za vsakodnevne
probleme, nam pišite na podblegaske.novice@
gmail.com in objavili jo bomo. Lahko pa nam tudi
zastavite problem in bomo skupaj poiskali rešitev.
T. D., M. B.

Odpadni tekstil

Še uporabna oblačila humanitarnim
organizacijam ali v rdeče zabojnike
Ob menjavi letnih časov se pogosto odločimo za menjavo oblačil v omarah
oziroma je to vsaj priložnost za pregled, kaj dejansko potrebujemo in česa že
dolgo nismo oblekli. Še uporabna oblačila je nesmiselno zavreči, saj bi lahko
marsikomu prišla prav in tudi odpadni tekstil ne sodi med komunalne odpadke,
saj ga je mogoče reciklirati. Kje pa ga lahko oddamo?
V občini Gorenja vas - Poljane je koncesionar
za zbiranje odpadnega tekstila podjetje Zoltan,
ki je julija lani postavil tri temu namenjene rdeče
zabojnike. Ti stojijo v Gorenji vasi nasproti Trga
Ivana Regna, v Poljanah pri pekarni in v Todražu
pri zbirnem centru. Kot so pojasnili v podjetju
Zoltan, je odziv občanov na zbiranje tekstila
dober, saj se vedno bolj zavedajo, da tekstil ni
komunalni odpadek. Od julija 2013 do junija
2014 so tako v občini zbrali 9570 kilogramov
tekstila. Lani so organizirali tudi zbiralno akcijo
pred osnovnimi šolami, ki je bila po njihovih
besedah uspešna, ponovili pa jo bodo tudi sredi
oktobra in spomladi prihodnje leto.

Kaj se zgodi s tako zbranim tekstilom

V podjetju so pojasnili, da oblačila, obutev in
gospodinjski tekstil, ki ga zberejo v zabojnikih,
ročno sortirajo, pri čemer ga razvrstijo v tri skupine:
tekstil, ki je primeren za ponovno nošenje, tekstil za
ponovno uporabo in tistega, ki je primeren le še za
reciklažo. V prvo skupino sodijo oblačila, obutev in
posteljnina, ki so v dobrem stanju in se lahko ponov
no uporabijo. Ta tekstil gre v trgovine za ponovno
uporabo ali na humanitarne organizacije. Tekstil,

ki ni več primeren za ponovno nošnjo, predelajo
v nove izdelke, kot so na primer krpe za čiščenje.
Tekstil, ki pa ni več primeren niti za ponovno nošnjo
niti za uporabo, se predela v tekstilna vlakna, ki jih
uporabijo za proizvodnjo novega izdelka, kot so
predivo, izolacija, zvočne pregrade …

Oblačila in obutev naj bodo zavita v
vrečke

Odpadnih oblačil pred oddajo ni treba posebej prati, likati in zlagati, vendar naj bodo kljub
temu primerno čista in uporabna za recikliranje.
To pomeni, da je treba uporabna moška, ženska
in otroška oblačila (zimska, poletna, nosečniška,
športna, večerna …), spodnje perilo, čevlje v parih,
hišne tekstilije (prti, rjuhe, brisače, posteljnina, zavese), pokrivala, pasove, torbice, manjše plišaste
igrače le zložiti v navadne plastične vreče, ker je
transport tako enostavnejši.

Še nekaj dejstev o tekstilu

V Zoltanu so tudi navedli, da je bombaž
ena izmed najbolj umazanih poljščin, in čeprav
raste le na 2,5 odstotka svetovnih poljedelskih
površinah, se zanjo porabi kar četrtina vseh pes-

ticidov na svetu. Po drugi strani pa je spodbuden
podatek, ki govori v prid zbiranju tekstila in njegovi ponovni uporabi, da se z enim kilogramom
zbranih oblačil privarčuje 3,6 kilograma emisij
ogljikovega dioksida, 6000 litrov vode, 0,3 kilograma gnojil in 0,2 kilograma pesticidov.
Če vam torej v omari leži kos oblačila, ki
ga ne nosite več, razmislite, kako bi ga lahko
sami predelali in ponovno uporabili. Lahko ga
oddate kateri izmed humanitarnih organizacij
oziroma v za to postavljene zabojnike, namesto
da bi neizkoriščen obležal na odlagališču med
komunalnimi odpadki.
Tina Dolenc

Krajevni odbor Rdečega križa Gorenja
vas bo oblačila zbiral 4. novembra.
Krajevni odbor Rdečega križa Gorenja vas bo tudi
letos organiziral vsakoletno akcijo zbiranja oblačil, ki
bo potekala v torek, 4. novembra, cel dan v spodnji
sobi gostilne Pr’ sedmic v Gorenji vasi. Občani lahko
prinesejo oblačila, obutev, posteljnino, spodnje perilo,
igrače, zavese, brisače in podobno zloženo v vrečah,
prostovoljke pa bodo nato razvrstile prineseno.
Oblačila lahko preko celega dne pridejo iskat vsi,
ki potrebujejo karkoli od zbranega. Kot je povedala
predsednika KORK Gorenja vas Marija Knafelj, se je
spomladi tak način zbiranja in jemanja zbranih oblačil
in obutve izkazal za zelo lepo sprejetega, zato bodo
s tem nadaljevali tudi v bodoče. Na žalost namreč
nimajo primernega prostora, kjer bi imeli možnost za
hrambo tako zbranih oblačil in obutve.
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Rupnikova linija

Noč čarovnic
v utrdbi na Golem vrhu

Foto: D. P.

Po poteh Rupnikove linije je bilo v preteklem mesecu zelo
pestro. To dokazuje tudi slika, na kateri so dijaki Gimnazije
Jesenice. Na zadnjo in obenem najlepšo septembrsko soboto
so se na športnem dnevu družili še s sovrstniki z gimnazij v
Kranju in Škofji Loki. Nekaj skupin je do utrdbe na Golem
vrhu prepešačilo pot iz Smrečja, ostali pa z Javorča. Da je bila
mera polna, so popoldne Goli vrh obiskali še upokojenci s kar
dvema avtobusoma.

Dogajanje pa tudi v prihodnje v »jami« ne bo mirovalo. Rove
utrdbe na Golem vrhu bodo 31. oktobra zavzele čarovnice! Kulturno društvo (KUD) Zala Lučine namreč tam na zadnji oktobrski
dan pripravlja prireditev Noč čarovnic. Za otroke že ob 17. uri
pripravljajo delavnico, na kateri bodo izdelovali čarovniške
buče. Skupaj s čarovnicami bodo zaplesali čarovniški ples in se
s čarovnico Agato sprehodili po temačnih rovih.
Večer se bo za vse ostale čarovnike in čarovnice od 20. ure dalje
nadaljeval s čarovniškim žurom z DJ Johanom, za čarovniške
zvarke in začarano jedačo pa bo poskrbela Okrepčevalnica Matija
iz Lučin. Organizator priporoča topla oblačila.
Več informacij dobite pri Maji Čadež, predsednici KUD Zala
(041/990-183).
Prav tako bo prvo soboto v novembru spet potekalo organizirano vodenje po utrdbi. Zbor je ob 10. uri dopoldne, vaša
vodnica pa bo Tjaša Jereb.

OGLAŠEVANJE V PODBLEGAŠKIH NOVICAH
Spoštovani!
Podblegaške novice so glasilo, ki ga že več let izdaja Občina Gorenja vas - Poljane. Razen
avgusta (ko ne izidejo), med vas, bralce, vsak zadnji teden v mesecu razdelimo 2250
brezplačnih izvodov. V Podblegaških novicah vas redno obveščamo o dogajanju v občini in
objavljamo aktualna obvestila in razpise. Podblegaške novice so tako (tudi) zelo primeren
medij za promocijo in oglaševanje domačih podjetij, v katerem lahko občani spoznajo tako
podjetja kot ponudbo le-teh. Mnogokrat namreč nakupe ali druge opravke opravimo v večjih
krajih, namesto da bi vse potrebno opravili bližje domu in hkrati na nek način tudi prispevali k
spodbujanju podjetništva v naši občini. Vse zainteresirane stranke zato vabimo, da si v
Podblegaških novicah rezervirate svoj oglasni prostor. Lahko nam pošljete že izdelan oglas,
lahko pa ga po dogovoru oblikujemo tudi mi, vse po vaših željah in navodilih.

CENIK OGLASNEGA PROSTORA:

VELIKOST

ČRNO BELO

BARVO

Ena stran
Pol strani
Tretjina strani
Četrtina strani
Šestina strani
Osmina strani

246 € + ddv
123 € + ddv
85 € + ddv
63 € + ddv
43 € + ddv
32 € + ddv

320 € + ddv
160 € + ddv
110 € + ddv
83 € + ddv
55 € + ddv
41 € + ddv

Nudimo vam tudi možnost popusta v primeru naročila več oglasov hkrati, torej zakupa
oglasnega prostora v več številkah Podblegaških novic. Pišite nam na elektronski naslov,
preko katerega se bomo dogovorili za podrobnosti.
Ob naročilu oglasa na naslov občine oziroma po faxu (04/51-83-101), lahko pa tudi na naš
elektronski naslov, pošljete naročilnico, kar je pogoj za objavo vašega oglasa.
Na njeni podlagi vam potem Občina po objavi izstavi račun.
Za vse dodatne informacije sem Vam na voljo na telefonski številki 040/687-530 ali po
elektronski pošti podblegaske@gmail.com (Karla Šturm).

Damjana Peternelj

Po več kot 50 letih znova stoji
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Gregor Luštrek, slovesnost pa je s petjem obogatila vokalna skupina
Cantabile. Po končanem obredu je sledilo druženje obiskovalcev ob
pecivu in pijači, za kar so poskrbeli domačini.

Jure Ferlan

Foto: Jure Ferlan

Letošnji praznik Marijinega rojstva ali ljudsko mali šmaren je bil
v Gorenji vasi obeležen z blagoslovom na novo postavljene Marijine
kapele. Ob nekdaj glavni, danes pa stranski Poljanski cesti je do velikega
požara, ki je leta 1901 upepelil domala vso Gorenjo vas, pod domačijo pri
Hrovatu stal lesen križ. Kmalu potem je bila na njegovem mestu zgrajena
kapela s prošnjo Mariji, naj v prihodnosti varuje kraj pred požari. Načrt
zanjo je napravil domačin Josip Šubic, ki naj bi izdelal tudi preprost
mavčni Marijin kip z Jezusom v naročju. Leta 1960 je tedanja oblast
naročila organizirano rušenje obcestnih znamenj v Poljanski dolini in
kljub protestom vaščanov so porušili tudi kapelico v Gorenji vasi. Pred
uničenjem jim je uspelo rešiti Marijin kip in nekaj druge opreme. Kip so
nato postavili na okno Frlcove hiše na drugi strani ceste.
Po osamosvojitvi Slovenije je počasi začela zoreti ideja o ponovni
postavitvi kapele, oblikoval se je odbor za obnovo. Po nekaj letih priprav
in gradnje je bila letos dokončana. Kot je povedala govornica Marjeta
Šifrar, so originalni načrt našli na Selu pri Žireh, kjer stoji enaka kapela
istega avtorja. Zahvalila se je Anici Oblak, ki je odstopila del zemljišča.
Pri gradnji so sodelovali številni prostovoljci, veliko je z nasveti pomagal
Jože Tavčar. Na zunanjščini so pustili neometane niše, v katerih v prihodnosti načrtujejo poslikavo. Kljub temu da je bilo v načrtu kapelo
narediti čim bolj podobno prvotni, so dodali nekaj sodobnih elementov
– steklena vrata in kovano ograjo v secesijskem slogu ter lesen oltar, ki
ga prvotno ni bilo. Večina vaščanov je z veseljem denarno ali z delom
pomagala pri gradnji, saj jim kapela poleg verskega predstavlja tudi
kulturni objekt. Gradnja in blagoslov sta krajane povezala. Uredili so še
okolico, na platoju ob kapeli pa načrtujejo postavitev klopi. Precejšen
delež k postavitvi je prispevala občina. Blagoslov je opravil župnik

Marijin kip se je po 54 letih vrnil v kapelo.

