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GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

novicenovice
Podblega{ke Podblega{ke 

letnik 19, številka 4
maj 2015

• Na Visokem ni več semaforja

• Intervju z evropsko poslanko Romano Tomc

• Odpadke ločujemo najbolje v državi

• Intervju s Fani Mikš, sekretarko OZ RK Škofja Loka

• Večno živa zgodba Škofjeloškega pasijona

• Žabe niso kar tako na svetu! 

Občina Gorenja vas - Poljane vas 
ob 100-letnici podpisa Londonskega

sporazuma vabi na strokovno srečanje,  
ki bo v nedeljo, 26. aprila, ob 9. uri
v avli Osnovne šole Ivana Tavčarja 

v Gorenji vasi. 
Po njej bo odprtje krajše tematske poti 

po sledeh gradnje Rupnikove linije. 
Vljudno vabljeni!
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Iz županovega 
dnevnika

PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo Občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska pošta: 
podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Damjana Peternelj. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Bizovičar, Kristina Z. Božič in Lidija 
Razložnik. Oglasno trženje: Karla Šturm (podblegaske@gmail.com). Lektorici: Ana Tušek in Polona Peternelj. Računalniški prelom in oblikovanje: 2Rdesign, Robert Resman, s. p. 
Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2250 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh 
občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor 
tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.  
Fotografija na naslovnici: Protitankovski oviri ob pokopališču v Gorenji vasi, kjer bo kmalu postavljena tudi prikazovalna tabla na mestu začetku tematske poti Po poteh gradnje Rup-
nikove linije. Foto: Matjaž Šifrar

Naslednja številka: 1. junija 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 

novic pošljite do 15. maja po elektronski pošti 
podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov: 

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

ne bo mogoče objaviti!

Da sta z županom Čadežem našla primerno 
rešitev, je že pred dvema mesecema namignil 
škofjeloški župan, mag. Miha Ješe. Četudi 
takrat še ni želel povedati, v katero smer gredo 
dogovarjanja z Direkcijo RS za infrastrukturo 
(DRSI), je zdaj jasno, da so obrodila uspeh. K 
temu so stremeli vsi trije župani Škofjeloškega, 
tudi žirovski. »Ker se plaz nad cesto ni bistveno 
premaknil ali spremenil niti po lanskoletnih 
močnem deževju in žledolomu, so na direkciji 
ostali brez argumenta, zakaj naj bi še naprej 
vzdrževali enosmerni promet s semaforjem,« 
je pojasnil Milan Čadež.   

Z DRSI so tako sredi aprila sporočili, da 
so dvosmerni promet vzpostavili po zožanem 

Visoko

Promet pod plazom  
znova urejen dvosmerno
Čeravno smo še pred časom pisali, da za cestišče pod plazom na Visokem še ni 
ustrezne rešitve glede sprostitve dvosmernega prometa, so delavci Gorenjske 
gradbene družbe odstranili polovično zaporo in promet je 16. aprila spet stekel 
dvosmerno. 

pasu (namesto 6,75 metra je vozišče široko 
pet metrov), saj bo odslej ob zadrževalnem 
zidu postavljena betonska varnostna ograja. 
Pretočnost prometa se bo spet izboljšala, 
posledično pa skrajšali tudi potovalni časi 
uporabnikov, čeprav je hitrost pod plazom za 
zdaj omejena na 50 kilometrov na uro. 

Takšna ureditev bo trajala predvidoma do 30. 
septembra letos. Po tem datumu bodo odstranili tudi 
betonsko varnostno ograjo ob robu vozišča, brežino 
plazu pa zaščitili z varovalno ograjo. Na direkciji 
so pojasnili, da je »izvedbeni načrt za postavitev 
varovalne ograje v pripravi«. Ker postopek še 
traja, več informacij ne morejo dati, prav tako še 
ne morejo oceniti vrednosti investicije.  

Damjana Peternelj

Rok za dokončanje del 
na gorenjevaški obvoznici 
prestavljen na junij 

Medtem ko se je promet na Visokem spros-
til, pa je na gorenjevaški obvoznici v delu, kjer 
se pred Vršajnom priključuje na obstoječo 
cesto proti Hotavljam, spet postavljen semafor, 
promet pa teče izmenično enosmerno. Na 
DRSI pojasnjujejo, da so na tem delu pričeli 
s sanacijskimi deli na plazu, kar je tudi razlog, 
da se je rok za dokončanje del na obvoznici 
premaknil na 14. junij. Uradno odprtje ob-
voznice bo mogoče »po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja«, so pojasnili za naše glasilo po 
zadnjem poizvedovanju.                           D. P. 
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Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

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

M. B.

• 28.3. – Na občnem zbo-
ru Ribiške družine Visoko, 
kjer sem predlagal boljše 
sodelovanje z Ribiško zve
zo Slovenije.

• 28.3. –  Na ogledu Škofjeloškega pasijo-
na s sorodniki iz Toronta, ki so bili navdušeni 
nad predstavo in načinom izvedbe.

• 29.3. – Na občnem zboru Društva 
praženega krompirja v Ljubljani, kjer sem 
opozoril na sodelovanje društva pri Festi-
valih praženega krompirja.

• 31.3. – Na sestanku pri ministrici za 
okolje in prostor Ireni Majcen. Temi pogo-
vora sta bila Rudnik Žirovski vrh in seveda 
stanje po oktobrskih poplavah. Resnično me 
veseli, da je občina povabljena k sodelovanju  
v zaključni fazi.

• 31.3. – Na delovni akciji za novo 
tematsko pot »Po sledeh gradnje Rupnikove 
linije«. 

• 1.4. – Na ogledu knjižnice v Žireh, ki je 
lepo umeščena v podstrešni prostor, podobno 
planiramo tudi v Sokolskem domu.

• 9.4. – Na sestanku s predsedniki 
krajevnih skupnosti. Glavni temi sta bili 
visoki stroški za zimsko službo in učinkovito 
vzdrževanje naših cest.

• 11.4. – Na salamiadi na Visokem, ki 
je tudi privabila kar precej obiskovalcev. 
Lahko rečem, da imamo okusne suhe mesne 
dobrote. 

• 15.4. – Na sestanku s projektantom za 
večnamensko dvorano v Gorenji vasi, kjer 
smo uskladili vse podrobnosti dokument-
acije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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Ob 10 točkah dnevnega reda je bilo 
pričakovati, da se bodo najdlje zadržali pri 
zaključnem računu občine za preteklo leto, 
pa ni bilo tako, saj so ga sprejeli hitro in brez 
pripomb. Več v članku na naslednji strani. 

Manj pogost odvoz odpadkov  
in nižje položnice 

Zbiranje ostanka komunalnih odpadkov bo 
odslej potekalo mesečno v naseljih, kjer je bilo 
to doslej dvakrat na mesec. Predlog so na občini 
pripravili na pobudo večjega števila gospodinjstev, 
ki ne potrebujejo več dvakratnega mesečnega 
odvoza ostanka komunalnih odpadkov. Spre-
memba začne veljati maja za uporabnike storitev v 
naslednjih naseljih: Gorenja vas, Dolenja Dobrava 
in Hotavlje, Srednje Brdo (1, 2, 3, 3 a), Volaka 
(1), Dobje, Hotovlja, Poljane nad Škofjo Loko, 
Predmost, Bukov Vrh (2, 3, 3 a, 4 in 5). 

Zaradi manjšega števila odvoza ostanka ko-
munalnih odpadkov se bo zmanjšal tudi znesek 
na računu, in sicer pri gospodinjstvih z enako 
velikima zabojnikoma za ostanek komunalnih 
odpadkov in embalažo za 25 odstotkov. (Primer: 
uporabniku storitev, ki za oddajo odpadkov upo-
rablja 120litrski zabojnik za ostanek komunal-
nih odpadkov in 120litrski zabojnik ali vrečo za 
embalažo, se bo znesek na računu za vse storitve 
ravnanja s komunalnimi odpadki skupno znižal 
za dobre tri evre in pol, brez DDVja.) 

Višja cena vode 
Po obravnavi so svetniki sprejeli tudi pred-

log elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno 
vodo za leto 2015. Ker je bilo lani prodane za 
tri odstotke manj vode, stroški vzdrževanja 
pa so bili 23 odstotkov višji, so cene uskladili 
oziroma zvišali. Povečanje na člana 4članskega 
gospodinjstva, ki porabi 16 m3 vode na mesec, 
po novem znaša 0,86 evra na mesec. 

Seznanili so se tudi s sklepom o določitvi višine 
subvencioniranja cene odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode. Pri obstoječih 
omrežninah znašata deleža subvencij občine 86,33 
odstotkov za oddajanje in 88,51 odstotkov za 
čiščenje. Pri tem je svetnik Janez Arnolj opozoril, da 
je že res, da se samo potrjuje delež subvencij, a da 
bi morali pravilnik bolje pripraviti in prej pregledati, 
saj so v njem pomanjkljivosti in napake.    

Sprejeli so Odlok o spremembi Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje urejanja Srednje Brdo–Toplice. 
»Gre za manjšo spremembo, s katero bosta 
investitorju omogočeni sprememba in širitev 
gradnje,« je povedala direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec. 

Izvajalec javne službe oskrbe  
s pitno vodo bo koncesionar  

V strokovno komisijo, ki bo izbirala konc-
esionarja za upravljanje javne službe oskrbe s 

S 4. redne seje občinskega sveta

Potrdili zaključni račun za leto 2014
26. marca so se na svoji 4. redni seji sestali občinski svetniki. Potrdili so višjo 
ceno pitne vode, uvedli le enomesečni odvoz odpadkov v nekaterih krajih in 
imenovali tri člane komisije, ki bo skupaj s člani škofjeloške občine izbirala 
koncesionarja za javno službo oskrbe s pitno vodo. 

pitno vodo, so imenovali tri člane: dr. Kristino 
Knific, Bernarda Strela in Gašperja Čadeža.

Naša in škofjeloška občina sta po prido-
bitvi evropskih sredstev za projekt »Oskrba 
s pitno vodo v porečju Sore« leta 2013 skle-
nili pogodbo, po kateri sta pristopili k skupni 
pripravi in izvedbi projekta ter se dogovorili 
tudi o skupnem vzdrževanju in upravljanju 
vodooskrbnih sistemov. V njej sta določili tudi, 
da bosta skupni del infrastrukture po prejemu 
uporabnih dovoljenj predali v upravljanje le 
enemu upravljavcu – izvajalcu gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo –, ki ga bo 
izbrala skupna strokovna komisija, sestavljena 
iz članov obeh občin.   

Gospodarska javna služba se izvaja na 
območju celotne škofjeloške občine in območju 
naše občine za odsek od Trebije do občinske meje 
v Poljanah. Naloge in pristojnosti članov (tri bo 
imenovala še škofjeloška občina) so priprava in 
objava besedila javnega razpisa v Uradnem listu 
ter vodenje postopka do sprejema odločitve o 
izbiri koncesionarja, ki bo izbran za pet let.   

Za šport letos dobrih 48.000 evrov 
Svetniki so sprejeli še letni program športa 

za letošnje leto, ki ga je predstavil predsednik 
odbora za šolstvo, kulturo in šport Jure Krvina.

Za dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa je bilo v letu 2015 namenjenih 48.600 
evrov, za športne objekte in investicije pa 52.200 
evrov. V primerjavi z letom 2014 program ni spre-
menjen, sofinanciranje je predvideno v enakem 
odstotku kot lani, skupna višina za sofinanciranje 
dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v 
2015 pa je znižana, saj so se sredstva s sprejemom 
proračuna znižala za 10 odstotkov. En odstotek 
(486 evrov) za dejavnost izvajalcev letnega pro-
grama športa predstavlja rezerva. 

Svetniki so podali tudi pozitivno mnenje k 
imenovanju edine kandidatke za ravnateljico 
Osnovne šole  Poljane v naslednjem mandatu, 
Metke  Debeljak.   

Damjana Peternelj

Na podlagi Pravilnika za izbiro prejemnikov priznanj Krajevna skupnost (KS) Poljane ob 
dnevu državnosti Svet KS  Poljane objavlja

JAVNI  RAZPIS
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev PRIZNANJ  KRAJEVNE SKUPNOSTI 

POLJANE ob dnevu državnosti za leto 2015.

KS Poljane podeli ob dnevu državnosti priznanje 
zaslužnim krajanom KS Poljane, društvom s 
sedežem v KS Poljane, članom društev, zavodom, 
podjetjem in skupinam prav tako s sedežem 
oziroma stalnim bivališčem v  KS Poljane za 
dosežke na področju športa, kulture, gasilstva, 
turizma, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja in 
na drugih področjih človekovih ustvarjalnosti, ki 
prispevajo h kakovostnejšemu in popolnejšemu 
življenju krajanov in imajo večji pomen za ugled, 
promocijo in razvoj kraja in občine.
Vsako leto se podeli največ tri priznanja.

Predlagatelji dobitnikov priznanj so lahko krajevna 
in vaška skupnost, društva, podjetja, zavodi s 
sedežem v KS Poljane in Občina Gorenja vas - 
Poljane ter posamezniki.

Kriteriji in merila za izbor dobitnikov priznanja:
• nadpovprečna uspešnost na posameznih 
področjih delovanja;
• uspešna organizacija prireditev širšega 
pomena;
• izjemni športni in drugi rezultati doseženi na 
višjem nivoju (državni);

• uspešno delovanje na področju prepoznavnosti 
in promocije kraja;
• večletno ljubiteljsko in zelo uspešno delo na 
društvenem ali kakšnem drugem področju;
• izjemni prispevki in donacije podjetij društvom, 
prireditvam itd.;
• nudenje in organizacija pomoči v primeru  
naravnih in drugih nesreč idr.

Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov 
predlagatelja,
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov 
predlaganega dobitnika priznanja,
• obrazložitev oziroma utemeljitev predloga.

Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi 
kandidatov za podelitev priznanj KS Poljane, ki 
bodo prispeli do vključno 24. maja 2015 na naslov: 
KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE, Poljane 77, 
4223 Poljane. Za pravilno označene  se bodo šteli 
tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah s 
pripisom »Ne odpiraj – priznanja KS Poljane«.

Svet KS Poljane

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

Letni program športa za 2015: 
Namen  V evrih  V %
Športna vzgoja otrok in mladine  22.356 46 
Kakovostni šport  7.047 14,5 
Športna rekreacija  5.346  11 
Šolanje in izpopolnjevanje kadrov  729  1,5 
Športne prireditve  6.804  14 
Vrhunski šport  2.916 6 
Delovanje športnih društev  2.916  6 
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Tako kot vedno smo se tudi v letu 2014 
trudili, da bi bila sredstva čim bolj enakomerno 
porabljena po vsej občini. Zaključni račun 
proračuna občine izkazuje presežek prihodkov 
nad odhodki v višini 98.675 evrov, potrjen je 
bil na 4. redni  seji občinskega sveta, objavljen 
pa v Uradnem listu št. 24/2015. 

Prihodki občine, vključno s prihodki 
krajevnih skupnosti, so v letu 2014 znašali 
11.884.913,81 evra  oziroma 93 odstotkov od 

Zaključni račun 2014

Poslovanje občine  
v lanskem letu najuspešnejše doslej
Preteklo leto je bilo za Občino Gorenja vas - Poljane posebno v več pogledih. 
Zaznamovali sta ga dve naravni nesreči, v februarju žled, nato pa še oktobrske 
poplave. Dosegli pa smo tudi največjo realizacijo proračuna in hkrati največji 
delež investicij doslej. Zaključni račun proračuna občine izkazuje presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 98.675 evrov.

načrtovanih. Uspelo nam je dobiti vsa odobrena 
nepovratna sredstva za investicije v skupni 
višini 4.275.782,88 evra, in sicer: 3.004.242,38 
evra evropskih sredstev za oskrbo s pitno vodo 
ter za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
v porečju Sore, 389.494,62 evra evropskih 
sredstev za energetsko sanacijo stavb (OŠ 
Ivana Tavčarja, Sokolski dom Gorenja vas, 
Zdravstveni dom Gorenja vas) in 882.045,88 
evra sredstev državnega proračuna (v glavnem 

kot slovenska udeležba pri projektu Urejanje 
porečja Sore in energetski sanaciji stavb). 

Odhodki občine vključno z odhodki kra-
jevnih skupnosti so v letu 2014 znašali 
11.786.238,81 evra oziroma 84 odstotkov od 
načrtovanih, od tega znašajo stroški za inves-
ticije 7.039.18,20 evra oziroma 59,23 odstotka.  
Ob upoštevanju odplačil dolga in danih posojil 
pa so odhodki znašali 11.884.553,42 evra.  

Odhodki za investicije v letu 2014
V letu 2014 je bila največja  investici-

jska postavka  nadaljevanje projekta Urejanje 
porečja Sore, to je oskrba s pitno vodo in ka-
nalizacija, pri čemer je nastalo za približno 3,6 
milijona evrov stroškov. 

Pri investicijah v ceste so stroški 
znašali 1,3 milijona evrov. Od tega je 
bilo skoraj 400 tisoč evrov porabljenih 
za obnove cest po krajevnih skupnostih, 
ostalo pa za prometno ureditev pri OŠ 
Poljane, obnovo lokalne ceste Poljane–
Javorje–Zapreval, projekte za parkirišča 
ob obvoznici, nakup zemljišč za cesto 
do zdravstvenega doma in druge odkupe 
zemljišč. 

Za energetsko in statično sanacijo 
Zdravstvenega doma, OŠ Ivana Tavčarja 
in Sokolskega doma s knjižnico so nastali 
stroški v višini 1,3 milijona evrov. 

Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam so znašali 242 tisoč 
evrov. Gre za sofinanciranje investicij 
v kmetijska gospodarstva, subvencion-
iranje malih čistilnih naprav in kotlov na 
biomaso, transfere gasilcem, investicijske 
izdatke za STC Stari vrh in transfere 
šolam za investicijsko vzdrževanje in 
nakup opreme.

Za odpravo posledic žleda in poplav 
je bilo porabljenih skupaj 326 tisoč evrov 
(297 tisoč evrov s področja intervencij
skih programov ter 29 tisoč evrov ostanka 
obvezne rezerve iz preteklih let).  

Tekoči odhodki
Med ostalimi (tekočimi) odhodki za-

jemajo največji delež odhodki in transferi 
za predšolsko (vrtci) in osnovnošolsko 
vzgojo ter za prevoz otrok v šolo, in to 
približno 1,72 milijona evrov,  tekoči 
odhodki in transferi za socialo, zdravstvo, 
šport, kulturo pa znašajo 0,6 milijona 
evrov. 

Tekoči odhodki gospodarskih javnih 
služb,  to je za zbiranje in ravnanje z od-
padki, ravnanje s pitno in odpadno vodo 
ter za dejavnost pokopališč, so znašali 
približno 0,5 milijona evrov, stroški 
tekočega vzdrževanja cest in zimske 
službe pa 0,6 milijona evrov. 

Nada Dolinar 
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Program za raziskave in inovacije Obzorje 2020

Nepovratna sredstva v Sloveniji edino poljanskemu Polycomu
Evropska komisija je v začetku aprila objavila seznam 387 inovativnih malih in 
srednje velikih podjetij, ki bodo prejela skupno 130,6 milijona evrov nepovratnih 
sredstev iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Med 94 podjetji 
iz 19 držav, ki bodo prejela nepovratna sredstva v višini do 2,5 milijona evrov, 
je tudi podjetje Polycom iz Poljan.

Največji program za raziskave  
in inovacije v zgodovini EU

Obzorje 2020, ki razpolaga s proračunom v višini 
80 milijard evrov za obdobje sedmih let, je največji 
program za raziskave in inovacije v zgodovini EU. 
V okviru programa Obzorje 2020 je na voljo tudi 3 

milijarde vreden Instrument za mala in srednje velika 
podjetja (MSP), iz katerega lahko MSP prejmejo 

sredstva za študije izvedljivosti poslovnih inovacij, 
inovativne dejavnosti in poslovne načrte ali druge 
podporne storitve. Z zadnjim izborom, ki je zajel 
največje število MSP doslej, se je skupno število 

financiranih MSP povečalo na 827, njihova podpora 
pa na 255 milijonov evrov.

Sredstva bodo lahko izbrana podjetja pora-
bila za prenos ideje na trg, kar bo prispevalo k 
rasti in ustvarjanju delovnih mest. Preostalih 
293 podjetij iz 30 držav bo prejelo po 50.000 
evrov za financiranje študij izvedljivosti. 

Direktor Polycoma Iztok Stanonik je za zdaj 
o projektu še skrivnosten in ni razkril veliko 
podrobnosti, le to, da je izdelek namenjen av-
tomobilski industriji. Več bo razkril po podpisu 
pogodbe s kupcem, ki bo v juniju. Zagotovil 
pa je, da bo projekt pomenil tudi odprtje novih 
delovnih mest, predvsem na področju razvoja in 
tehnologij. Trenutno nimajo drugih projektov, s 
katerimi bi kandidirali za nepovratna evropska 
sredstva, je pa Stanonik vsem podjetjem, ki 
se odločajo za to, svetoval, naj zelo pozorno 

Ugodna posojila za 
projekte s področij 
obdelave in predelave lesa 

Slovenski regionalno razvojni sklad je v 
Uradnem listu Republike Slovenija (št. 21, 
27. 3. 2015) objavil Javni razpis za ugodna 
posojila za projekte na področju obdelave in 
predelave lesa.

Posojilni pogoji so še posebej ugodni: Euri-
bor (trimesečni) s pribitkom od 0,80 % do 1,20 
% letno, ročnost vračila do 12 let ter možnost 
koriščenja triletnega moratorija.

Upravičenci so gospodarske družbe vseh 
velikosti, samostojni podjetniki in zadruge 
z glavno dejavnostjo obdelave in predelave 
lesa, proizvodnje izdelkov iz lesa, plute, slame 
in protja in proizvodnje pohištva. Roka za 
oddajo vlog sta 30. april in 30. maj. Več infor-
macij dobite na naslovu: Slovenski regionalni 
razvojni sklad, Škrabčev trg 9 a, 1310 Ribnica 
(tel. št.: 01/836-19-53), ali na spletni strani:  
www.regionalnisklad.si.                            P. N. 

Kot so ob tem pojasnili na Ministrstvu za 
finance, je bil ta prenos sredstev nujno potreben, 
saj bi v nasprotnem primeru podjetje postalo 
insolventno, začeti bi se moral postopek likvi-
dacije. To pa se ne sme zgoditi, kot navajajo na 
ministrstvu: »Ker je potrebno v skladu s kre
ditno pogodbo z Evropsko investicijsko banko 
do končnega odplačila posojila izvajati vsa sana
cijska in vzdrževalna dela ter morebitne ukrepe 
za odpravo pomanjkljivosti projekta zapiranja 
rudnika Žirovski vrh, podjetje ne sme biti v 
postopku likvidacije.« Če obveznosti iz kreditne 
pogodbe ne bi izpolnjevali, torej bi bilo podjetje 
likvidirano, preden bi se končala sanacija plazu 
na Borštu, za kar je bilo najeto posojilo, lahko 
Evropska investicijska banka zahteva takojšnje 
poplačilo neodplačane glavnice kredita skupaj 
z zamudnimi obrestmi.

Ali prenos sredstev pomeni, da je občina 
po lanskem uspehu tudi letos uspela izterjati 
denar za omejeno rabo zemljišča? »Okrožno 
sodišče v Kranju je sklenilo, da odločitev o 
tem sporu ne sodi v sodno pristojnost in tožbo 
zavrglo,« je povedala direktorica RŽV Hiacinta 
Klemenčič, sredstva pa so s to prerazporeditvijo 
denarja zdaj rezervirana za to. Kot so pojasnili 
na Ministrstvu za okolje in prostor, jih bodo 
občini nakazali v kratkem. Župana Milana 
Čadeža je odločitev sodišča, da zavrne začetek 
postopka izvršbe občine za izterjavo zapadlega 
dolga iz naslova rente, presenetila. »Leto prej 
je sodišče povsem enak postopek zaključilo. Je 

Rudnik Žirovski vrh

Nadomestilo za omejeno rabo (kmalu) na poti
Vlada je konec marca prerazporedila dobrih 514.000 evrov iz postavke za 
odpravo posledic naravnih nesreč na Rudnik Žirovski vrh (RŽV). Denar je na-
menjen za poplačilo obveznosti do občine, in sicer za nadomestilo za omejeno 
rabo prostora.

pa ob zavrnitvi predlagalo, da je treba izterjavo 
izpeljati po postopku, kot velja za upravne 
izvršbe, torej prek Finančnega urada RS,« je 
dejal Čadež in poudaril, da sodišče predlaga 
drugačno vrsto postopka izvršbe in ne govori 
o utemeljenosti zahtevka.

Ministrica prihaja v Todraž
Na Ministrstvu za okolje in prostor sicer 

ravno v teh dneh pričakujejo rezultate študije 
premika plazu na Borštu – kako velik bi bil, če 
bi se odpeljal v dolino, kako daleč bi odneslo 
material in kako bi ga vodotoki razširili dol-
vodno. Dokončno pa je jasno, da letos ne bodo 
naročili še druge študije, s katero bi preučili, 
kakšne bi bile radiološke posledice takšnega 
dogodka, ker ni denarja za to. Še prejšnji mesec 
so nam na ministrstvu pojasnjevali, da sredstva 
za to analizo poskušajo pridobiti z notranjim 
prerazporejanjem. 

Dodajmo še, da je ministrica za okolje in 
prostor Irena Majcen napovedala obisk rudnika 
v maju. Na sestanku pri njej sta bila na temo 
rudnika pred kratkim župan Milan Čadež in 

poslanec iz naše občine Žan Mahnič. »Dogo
vorjeno je bilo, da se bo oživil strokovni dialog 
glede optimalnih možnosti sanacije Boršta, 
v okviru katerega že v prihodnjem mesecu 
pričakujemo delovni sestanek vseh vpletenih 
strani. Po določitvi končnih sanacijskih ukre-
pov mora ministrstvo zagotoviti proračunska 
sredstva za dokončanje sanacije, za katero je 
lokalna skupnost že večkrat izpostavila, da jo 
je potrebno zaključiti v čim krajšem času,« je 
povedal Čadež.

Milka Bizovičar

O posojilu
Posojilo za varno in trajno zaprtje rudnika urana v 

vrednosti 20 milijonov evrov je Slovenija pri Evropski 
investicijski banki najela julija 2002. Prvi obrok je 

zapadel v plačilo marca 2007, zadnji bo septembra 
2021. Neodplačana glavnica kredita je bila konec 

marca slabih 8,7 milijona evrov.

berejo navodila za prijavo in imajo čim bolj 
prebojen projekt.  

Polycom je sicer v letu 2014 ustvaril 21,5 
milijona evrov prihodkov in 800 tisoč evrov 
čistega dobička, kar je petino več kot v letu 
2013. Tudi za letos načrtujejo rast prihodkov, 
in sicer 24,5 milijona evrov.

Tina Dolenc
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Načelnik Upravne enote Škofja Loka Bojan 
Miklavčič je pojasnil, da se občani v krajevnem 
uradu največkrat oglasijo za naročilo izdelave 
osebne izkaznice, kar je bilo lani v 86 primerih. 
Kljub temu je to občuten upad v primerjavi z 
letom prej, ko so oddali 124 takih vlog. In kje 
vidi načelnik Miklavčič razloge za upad? »Ra-
zlogi za upad upravnih postopkov na Krajevnem 
uradu (KU) Gorenja vas bi lahko bili predvsem v 
tem, da se stranke zaradi bližine sedeža Upravne 
enote Škofja Loka odločajo, da vloge oddajajo 
neposredno na sedežu organa. Pogosto je najbrž 
vzrok tudi v tem, da se naših storitev poslužujejo 
v kombinaciji s preostalimi obveznostmi, zaradi 
katerih se morajo odpraviti v Škofjo Loko ali dlje 
(služba, nakupi, obisk zdravstvenega doma, obiski 
ostalih državnih organov ...),« je pojasnil.

Krajevni urad Upravne enote Škofja Loka

Občani najpogosteje 
naročajo izdelavo osebnih izkaznic
V Gorenji vasi že vrsto let deluje krajevni urad (trenutno je zaradi obnove Sokol-
skega doma preseljen v Todraž), kjer lahko občani opravijo večino upravnih 
postopkov, za katere bi sicer morali v Škofjo Loko. Kljub pogostim pozivom se 
občani teh storitev poslužujejo vse redkeje.

Pestra ponudba storitev 
To pa ni edina upravna zadeva, ki jo je 

možno urediti na krajevnem uradu. Tam je 
možno oddati tudi vlogo za izdelavo potnega 
lista, vozniškega dovoljenja za slovenske 
državljane in njegovo podaljšanje, podaljšanje 
prometnega dovoljenja, izdajo 3. registrske ta-
blice (zaradi poškodbe ali obrabe). Tudi odjavo 
vozila iz prometa je možno urediti, se prijaviti 
na teoretični ali praktični del vozniškega izpita, 
podati podatke za sestavo smrtovnice, prijaviti 
ali odjaviti prebivališče, potrditi podporo posa
meznemu kandidatu oziroma listi kandidatov 
v času volilnih opravil, prijaviti spremembe v 
evidenco gospodinjstev ali pa opraviti katero 
izmed upravnih overitev (lastnoročni podpis, 

fotokopija, garantno pismo, vključno z overi-
tvijo knjige gostov). Oddati je mogoče tudi 
vlogo za pridobitev spletnega kvalificiranega 
potrdila SIGENCA. Poleg navedenih storitev 
lahko stranke na krajevnem uradu pridobijo 
vsa potrdila iz uradnih evidenc, zemljiško
knjižne izpise, izpise iz geodetskih podatkov, 
prav tako pa lahko oddajo vloge za vse vrste 
potrdil oziroma postopkov, ki so v pristojnosti 
upravne enote. Od začetka leta 2015 lahko 
stranke kupijo tudi nalog za plačilo prispev
kov – vrednotnice, za opravljanje osebnega 
dopolnilnega dela.

Bojan Miklavčič občane vabi, naj se čim 
več poslužujejo storitev na krajevnem uradu, 
saj je bil ta vzpostavljen prav zato, da se 
upravna enota s svojimi storitvami čim bolj 
približa občanom – ne le lokacijsko, temveč 
tudi z obširnim naborom upravnih storitev, ki 
jih občani lahko uredijo v njihovih krajevnih 
izpostavah.

Tina Dolenc

Smučišče Stari vrh

Letošnja sezona daljša  
in bolj obiskana od lanske
Letošnja smučarska sezona je na smučišču Stari vrh potekala sorazmerno dobro. 
Vreme, ki jo je krojilo v manjši meri kot lansko, je postreglo z 80 smučarskimi 
dnevi. Obveznosti, ki jih ima STC Stari vrh do svojih dobaviteljev, so manjše, 
vseeno pa podjetje čaka še veliko dela.

Kot je povedal direktor smučišča Janez 
Pelipenko, je bilo lani na Starem vrhu 53 
smučarskih dni, letos pa 80. Zaradi dežja so 
odpadle le ena dnevna in dve nočni smuki. 
Čeprav primerjava letošnje z lansko sezono 
sicer ni na mestu, saj je lansko poleg slabega 
vremena zaznamoval tudi žledolom, je letošnja 
sezona po realizaciji presegla lansko. »V 
samem začetku je bil obisk zelo dober, prva 
nočna smuka je bila rekordna, nato so sledili 
skoraj trije tedni slabega vremena in posledično 
tudi slabšega obiska,« pove Pelipenko in doda, 
da bi lahko dosegli še boljši obisk, če bi jim 
vreme bolje služilo ob koncih tedna. Skupaj 
je bilo v minuli sezoni na smučišču nekaj več 
kot 43.000 obiskovalcev, od teh je bila dobra 
četrtina nočnih smučarjev. »Najboljši obisk 
je bil februarja, med božičnonovoletnimi 
prazniki in teden po njih, januarja je sledilo 
zatišje,« razloži Pelipenko. Februarja je tako 
smučišče v povprečju obiskalo 800 obisk-
ovalcev na dan, medtem ko je marca obisk 
padel na nekaj več kot 200 obiskovalcev na 
dan. Smučišče je obiskalo tudi 1800 otrok – 
smučarjev začetnikov.

Poleti ne bodo počivali 
V poletnih mesecih na smučišču načrtujejo 

panoramske vožnje, ki bodo potekale v 
sklopu drugih prireditev na tem območju. 
Izvedba voženj je odvisna predvsem od 
višine stroškov obratovanja šestsedežnice. 
Tako se bodo o vožnjah odločali, potem ko 
bodo znani podatki o stroških, ki jih delo-
vanje takšne naprave zahteva. Odplačevanje 
kredita za šestsedežnico še teče. Sedaj je treba 
poplačati novih 200.000 evrov; obe občini 
bosta primaknili po 60.000 evrov, deležniki 
v podjetju bodo pokrili nekaj manj kot v 
lanskem letu, ostanek bo pokrilo podjetje. 
Lanska t. i. zelena zima je prinesla dolgove 
do podjetja, ki smučišče oskrbuje z elektriko. 
Po besedah Pelipenka dolg rešujejo s pomočjo 
odloga plačila dobavitelju, kar jim je v veliko 
pomoč.

Z denarjem, ki ga je prinesla letošnja 
sezona, so sicer uspeli poplačati nekatere 
dolgove iz preteklosti, pa tudi skoraj v celoti 
plače zaposlenim. Obveznosti jim je tako us-
pelo zmanjšati, a ne še popolnoma poravnati, 
za kar se bodo trudili v prihodnje. 

Kristina Z. BožičJanez Pelipenko
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Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) 
je v letu 2013 prebivalec Slovenije v povprečju 
proizvedel 359 kilogramov komunalnih od-
padkov, povprečen prebivalec občine Gorenja 
vas  Poljane pa skoraj 2,4krat manj. Razlog 
za to je manjša količina proizvedenih odpadkov 
iz naslova 'hišnega kompostiranja bioloških 
odpadkov' ter na splošno manjše količine 
proizvedenih odpadkov na prebivalca, kar je 
verjetno povezano predvsem z načinom bivanja 
in lokalno samooskrbo.

V Sloveniji je bilo po podatkih SURSa v 
letu 2013 ločeno zbranih skoraj 57 odstotkov 
nastalih odpadkov, v občini Gorenja vas  Pol-
jane pa kar 85 odstotkov. Rezultat uvršča našo 
občino na prvo mesto v Sloveniji po deležu 
ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov 
in je plod uspešnega preteklega dela, ki je 
bil začrtan z operativnim programom gospo-
darjenja z odpadki iz gospodinjstev. Njegova 
nadgradnja v letu 2013 je občino Gorenja vas 
 Poljane uvrstila na prvo mesto v državi tudi 
po količini odloženih komunalnih odpadkov. Ta 
je bila nižja od enega odstotka, medtem ko je 
slovensko povprečje znašalo 30 odstotkov. 

Direktiva 2008/98/ES v zvezi z ravnanjem s 
komunalnimi odpadki med cilji varstva okolja 
določa, da je do leta 2020 potrebno v ponovno 

Ravnanje z odpadki v občini

V letu 2013 smo bili najboljši v državi
Naša občina je bila v letu 2013 v Sloveniji najviše na lestvici po deležu ločeno 
zbranih frakcij med komunalnimi odpadki (ločeno jih zberemo kar 85 odstotkov) in 
odloženimi odpadkih na prebivalca (teh je bilo le en kilogram na prebivalca). Re-
zultat je plod uspešnega sodelovanja, znanja in volje vseh vključenih v verigo.

uporabo ter recikliranje odpadnih materialov 
oddati najmanj polovico skupne mase zbranih 
komunalnih odpadkov. Navedeni cilj smo na 
območju naše občine že presegli.  

Upoštevamo prednostni vrstni red 
Pri ravnanju z odpadki v občini upoštevamo 

uzakonjen prednostni vrstni red, ki je: 
preprečevanje nastajanja komunalnih odpad-
kov, priprava odpadkov na ponovno uporabo, 
recikliranje, druga predelava (npr. energetska 
predelava) in odstranjevanje, od katerega pa 
je najslabša rešitev odstranjevanje odpadkov 
z odlaganjem na odlagališča. Če je bilo v letu 
2007 na odlagališča nenevarnih komunalnih od-
padkov odloženih skoraj 88 odstotkov v občini 
zbranih komunalnih odpadkov, je v bil ta delež 
v letu 2013 manjši od enega odstotka. Ob tem 
pa smo realno znižali tudi stroške za uporabnike 
storitev. Ti so bili pri gospodinjstvih z enakim 
obsegom storitev za šest odstotkov nižji od 
tistih iz leta 2006. Cene za primerljiv obseg 
storitev, vezanih na 120litrski zabojnik, so bile 
v naši občini najnižje tudi v primerjavi s cenami 
nekaterih sosednjih občin (z občinama Žiri in 
Železniki za 54 odstotkov in z občino Škofja 
Loka za 26 odstotkov, podatki se nanašajo na 
januar 2014), kar potrjuje, da je vpeljani sistem 
zbiranja tudi gospodaren in učinkovit. 

Na mnogih področjih 
pionirske spremembe  

Redka poselitev in razgibanost terena 
predstavljata izzive, ki smo jih sprejeli in 

Kar se Janezek nauči, Janez zna
Odličen rezultat na področju ravnanja z odpadki je 
plod uspešnega sodelovanja, znanja in volje vseh, 
ko so vključeni v verigo, tudi najmlajših iz vrtcev in 

obeh osnovnih šol. Da so prav otroci v naših domovih 
pomembni »učitelji in nadzorniki hišnega ločevanja 
odpadkov«, v pogovoru potrdijo starši in stari starši. 

Pregovor »Kar se Janezek nauči, Janez zna«  
in izkušnja »Otroci so naši največji učitelji«  
držita tudi za našo občino. Odličen rezultat 

pričakujemo tudi za leto 2014. 

Občina Gorenja vas - Poljane se za dosežen rezultat 
zahvaljuje vse občanom in občankam, vzgojno-
izobraževalnim inštitucijam, podjetjem, lokalnim 

medijem in poslovnim partnerjem občine na področju 
zbiranja in naknadnega ravnanja s komunalnimi 

odpadki. 

Čisto veselje  
tudi v naši občini

K skoraj 59.000 evrom, zbranim v okviru 
humanitarne akcije Čisto veselje za letovanje 
otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 
so nekaj prispevali tudi naši občani. Kot je 
povedala Kristina Knific, višja svetovalka za 
področje ravnanja z odpadki in varovanja 
okolja na občini, so tretji teden marca na 
zbirni mesti pri Jelovici v Gorenji vasi in pri 
Osnovni šoli Poljane prinesli okrog 800 kilogra-
mov starega papirja. Zbiralo se je tudi odpadno 
električno in elektronsko opremo ter kovine, kar 
pa so občani lahko oddali v Kranju, na enoti 
Gorenja Surovine – podjetje je bilo skupaj z 
Zvezo prijateljev mladine Slovenije pobudnik 
humanitarne akcije –, električno in elektronsko 
opremo je bilo mogoče oddati tudi v zbirnem 
centru v Todražu.

Naša občina je bila ena od dveh v Sloveniji, 
ki se je pridružila projektu, povabilo k sode-
lovanju oziroma prošnja, da bi v naši občini 
postavili zabojnike za zbiranje, pa je prišlo od 
Gorenja Surovine.                                    M. B. 

upoštevali pri izgradnji gospodarnega sistema 
zbiranja. V letu 2008 smo kot prvi na območju 
vpeljali ločeno zbiranje embalaže (plastika in 
kovine) od vrat do vrat, z januarjem 2010 pričeli 
ločeno zbirati sveče na kar sedmih pokopališčih 
v občini, v maju 2010 odprli zbirni center 
komunalnih odpadkov ter v novembru 2011 
vzpostavili vzdržen sistem za zbiranje bioloških 
odpadkov. Zaradi neuspešne realizacije projekta 
Centra za ravnanje z odpadki Gorenjska, ki je 
vključeval izgradnjo skupnega regijskega centra 
za mehanskobiološko obdelavo odpadkov na 
Polici pri Kranju, smo v novembru 2012 preus-
merili tok dela mešanih komunalnih odpadkov, 
ki jih sestavljajo predvsem plastika, tekstil in 
oblačila, v predelavo. Trenutno preostanek 
mešanih komunalnih odpadkov, ki ni primeren 
za predelavo, oddamo na obdelavo pred odla-
ganjem in nato na deponijo Kovor pri Tržiču. 
S pričetkom obratovanja mehanskobiološke 
obdelave, ki je sestavni del nadgradnje pro-
jekta Regijskega centra za ravnanje z odpadki 
Ljubljana, načrtujemo v letu 2016 usmeriti tok 
mešanih komunalnih in bioloških odpadkov 
proti Ljubljani.

Kristina Knific

Sortiranje mešane embalaže v Centru za ravnanje z odpadki Vrhnika
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Kakšen je bil namen vašega obiska? 
Obiski, kot je bil ta v vaši občini, so mi še 

posebej pri srcu, saj lahko stopim v neposreden 
stik z občani. Namen je bil spoznati občino, vaše 
okolje in se seznaniti s težavami, s katerimi se 
srečujejo vaši občani. 

Ste dorekli z gostitelji kakšne konkretne 
stvari? 

Gostitelji so mi predstavili svoje izkušnje s 
črpanjem evropskih sredstev, kjer so naleteli na 
birokratske ovire in kako so se z njimi uspešno 
soočili. Skupaj smo iskali možnosti in rešitve, s ka-
terimi bi bilo črpanje teh sredstev še bolj uspešno. 

Kakšno mnenje ste si glede na druge 
občine v državi ustvarili o naši? 

Vaša občina je lahko zgled mnogim drugim 
na področju uspešnega črpanja evropskih 
sredstev. Kot mi je znano, župan za prihod-
nost načrtuje kar nekaj zanimivih projektov, 
s katerimi se bo občina turistično še okrepila. 
Vsekakor pa me veseli, da bo z obvoznico, ki je 
v izgradnji, vaša občina postala še bolj uspešna 
in dostopna za obiskovalce. Mislim, da ste lahko 
izredno ponosni na okolje, v katerem živite.

Naša občina je iz prejšnje evropske pers-
pektive počrpala kar nekaj sredstev za projekt 
Urejanja porečja Sore. Verjetno morajo biti ar-
gumenti za pridobitev projekta, ki je financiran 
iz EU, kar močni, da projekt dobi podporo? 

Za dobre projekte ima EU vedno posluh. 
Veseli me, da je bil projekt v vrednosti dobre 
tri milijone evrov, ki ga omenjate, uspešen pri 
črpanju sredstev.

V prejšnji perspektivi (2007–2013) 
je Slovenija kot država od 4,1 milijarde 
razpoložljivih sredstev počrpala le dobro 
polovico? Kje iskati vzroke? 

Potrebno se je otresti miselnosti, da se 
nečesa ne da. Če se na razpise ne bomo prijav-
ljali, je povsem logično, da sredstev ne bomo 
dobili. Začne se že s samo koordinacijo in us-
meritvami predsednika vlade, ki se nadaljuje na 
ministrstvih in uradih. Tam so zaposleni ljudje, 
ki bi se morali s tem ukvarjati. Sami moramo 

Intervju z evropsko poslanko Romano Tomc

»Za dobre projekte ima EU vedno posluh«
Marca je našo občino na povabilo poslanca Žana Mahniča obiskala evropska 
poslanka Romana Tomc. Ob tej priložnosti smo ji za naše glasilo zastavili nekaj 
vprašanj. 

biti bolj odločni, prodorni in se bolj potruditi 
pri prijavljanju na razpise.

Kaj pa v novi finančni perspektivi? Kateri 
projekti bodo v tem obdobju imeli prednost? 

Prednost bodo imeli gotovo infrastrukturni 
projekti in projekti, ki imajo velik pomen za 
regijo in širše območje.

V Gorenji vasi ste obiskali tudi kmetijo Pus-
totnik, kjer ste si ogledali proizvodni proces, 
sirnico … Bi tudi druga območja potrebovala 
več tovrstnih centrov, kaj menite? 

Zagotovo. Družina Pustotnik je lahko zgled 
ostalim. Tak uspešen center je primer dobre 
prakse črpanja evropskih sredstev. Kot so mi 
pojasnili, so se žal tudi oni srečevali z birokrats-
kimi ovirami. To kaže na to, da je postopke 
potrebno poenostaviti. Tistim, ki imajo voljo 
in željo po uspehu, je potrebno stopiti naproti, 
da bodo lahko pri svojem delu uspešni kot so 
pri Pustotniku.

Kako se lahko mala in srednje velika pod-
jetja, na katerih sloni precejšen del gospo-
darstva naše občine, pripravijo na tovrstne 
razpise, da bodo uspešna? 

Najprej je ključno, da imajo dober projekt 
in dovolj časa, da se nanje dobro pripravijo. Če 
potrebujejo pri pripravi dokumentacije pomoč, 
jim lahko pomagajo strokovnjaki in svetovalci, 
ki se ukvarjajo posebej s tem, da pripravljajo 
vloge. Brezplačno pomoč nudijo tudi razne 
interesne organizacije, zbornice, zadruge ter 
nenazadnje tudi ministrstva.

Koliko lahko vi kot evropski poslanci 
konkretno pomagate pri tem, da bi bila 
Slovenija uspešnejša pri tem? 

Prijavljanje na razpise za črpanje evropskih 
sredstev na ravni države je naloga vlade in 
ministrov, na lokalni ravni pa je to naloga občin 
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Na obisku v naši občini (od leve proti desni sedijo: direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec, 
poslanec Žan Mahnič, župan Milan Čadež in evropska poslanka Romana Tomc)
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in županov. Tisti, ki želijo evropska sredstva, 
se morajo na razpise najprej prijaviti. Evropski 
poslanci lahko državljanom pomagamo tako, da 
pri pripravi evropske zakonodaje pazimo, da je 
ta uporabnikom prijazna in enostavna. Hkrati 
pa mora zagotavljati dovolj kontrolnih in nad-
zornih mehanizmov, da ne pride do zlorab.

Pa se dotakniva še vašega dela. V parla-
mentu ste članica različnih odborov in delegacij 
… Kakšen je vaš delavnik? Kako je videti?

Moj delavnik je zelo pester. Ko sem v Brus-
lju ali Strasbourgu, se običajno začne  v moji 
poslanski pisarni. Nato pa so čez cel dan raz-
porejeni razni sestanki, srečanja, seje odborov, 
plenarna zasedanja. Poleg tega nas v parlamentu 
obiščejo skupine iz Slovenije. 

Delo v Sloveniji obsega tudi delo na terenu, 
kamor spadajo tudi obiski regij in občin. Tre-
nutno imamo odprta dva razpisa, s katerima 
mladim omogočamo plačano pripravništvo v 
Evropskem parlamentu ter nagradni natečaj 
»Evropsko pero«, s katerim želimo spodbuditi 
mlade k razmišljanju o evropskih vrednotah. 
Več informacij o obeh razpisih pa je na voljo 
moji spletni strani www.romanatomc.si.   

Kako se na vas, recimo, lahko obrnejo 
navadni državljani in kako jim lahko 
pomagate? 

Državljani lahko stopijo v kontakt z ekipo 
mojih asistentov v poslanski pisarni v Ljubljani 
ali v Bruslju.  

Kdo predvsem in s kakšnimi zadevami se 
obrača na vas? 

Z zelo različnimi in raznovrstni zadevami. 
Od pobud za spremembo evropske zakonodaje, 
vprašanj glede odločitev, ki jih sprejema Evrop-
ski parlament, kako bo to vplivalo na Slovenijo. 
Nekaj vprašanj je seveda povezanih z aktualnim 
dogajanjem v Sloveniji, nekatera pa se nanašajo 
na osebne težave, s katerimi se ljudje srečujejo 
vsakodnevno.

Damjana Peternelj 
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»Trudimo se, da bi na Visokem vsako leto 
dodali neko novo vsebino, da bi bil dvorec vedno 
bolj zanimiv za obiskovalce. Letos smo se tako 
lotili restavriranja nekdanje kuhinje, uredili bomo 
električno napeljavo in pode, vanjo pa nato posta
vili razstavo o zgodovini dvorca, Kalanovih in 
skušali predstaviti življenje v takratnem času,« je 
povedala Marjeta Šifrar, ki je na občini zadolžena 
za področje turizma in razvojnih projektov. Gra-

Dvorec Visoko

V nekdanji kuhinji bodo uredili stalno razstavo
V teh dneh restavrator Klavdij Zalar z ekipo na Dvorcu Visoko pospešeno odprav-
lja nanose ometa in razkriva prvotne poslikave v nekdanji kuhinji dvorca. Tam 
bo Občina Gorenja vas - Poljane uredila prostor in postavila stalno razstavo.

Nesojeni vlagatelj 
s posojili na slabi banki

Podjetje Hosting, ki naj bi po načrtih leta 2007 oživilo 
dvorec Visoko, nato pa so velikopotezni načrti padli 
v vodo, je pristalo na slabi banki (DUTB, Družba za 
upravljanje terjatev bank) z večmilijonskim dolgom. 
Zaradi tega in ker je hčerinsko podjetje direktorja Petra 
Vesenjaka šlo v stečaj, upniki, vključno z delavci pa niso 
bili poplačani, je Vesenjak že nekaj dni po imenovanju 
na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za 
gospodarstvo odstopil s položaja.
Jeseni 2007 je bilo predvideno, da bo Hosting v nekaj 
letih začel z gradnjo turističnih kapacitet na območju 
visoškega dvorca. V dvorcu so med drugim hoteli urediti 
hotel visoke kategorije z 22 sobami in kongresni center, v 
okolici pa zgraditi vile ter apartmaje.                     M. B.

divo za postavitev razstave bosta prispevala tako 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
kot občina sama, v projekt pa bodo vložili okrog 
17.000 evrov proračunskih sredstev.

Restavratorska dela bodo po besedah restavra-
torja Klavdija Zalarja zaključena do konca maja. 
Sprva je bilo sicer predvideno, da bodo restavrirali 
kuhinjo in sosednji prostor, a so s sondiranjem v 
zadnjem prostoru odkrili precej stenskih poslikav, 

Restavriranje terja od restavratorja veliko potrpežljivosti, saj delo poteka počasi in zelo natančno.
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kar bi bistveno podražilo investicijo, zato so se 
na občini odločili restavrirati le večji prostor. 
Restavratorji so se previdno lotili odstranjevanja 
nanosov, ki so prekrivali izvirne dekorativne pos-
likave. Te so po Zalarjevih besedah v prednjem 
delu zelo dobro ohranjene, v srednjem nekoliko 
slabše, v zadnjem delu, ki je bil nekaj časa tudi 
pregrajen, pa zelo slabo. Popravili jih bodo z ap-
nenimi ometi v apneni tehniki, tako kot to zahteva 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki 
tudi nadzoruje potek del.

Urejanje dodatne sobe ni bilo ovira za 
odprtje letnega vrta na Visokem, ki ga je 
Boštjan Poljanšek za prve goste odprl že v prvi 
polovici aprila, niti ne bo oviralo načrtovanih 
porok. Letos jih je rezerviranih že 12, lani pa 
so v celem letu v zakonski stan na Visokem 
pospremili 18 parov.  

Tina Dolenc

Tradicionalni TOP na Loškem

Obrtniki in podjetniki se bodo letos predstavljali od 18. do 23. maja

Povabilo k sodelovanju 
na podjetniški tržnici 

Vsa podjetja, ki se želite predstaviti na Podjetniški 
tržnici, vabijo, da se za dodatne informacije obrnete 

na Območno obrtno-podjetniško zbornico Škofja 
Loka, na tel. št. 04/50-60-200 ali ooz.sk.loka@siol.net.

S številnimi dogodki želijo podjet-
nikom, obrtnikom in obrtnim dejavnostim na 
Škofjeloškem povečati razpoznavnost in jim 
dati priznanje za njihovo prizadevnost, delo ter 
rezultate, ki jih ob tem dosegajo. V okviru do-
godkov, ki jih pripravljajo, še posebej vabijo:

• 18. maja na brezplačno svetovanje za 
podjetnike začetnike s predstavitvijo aktualnih 
novosti v 2015, 

• 19. maja na TOP dogodek z Anjo Križnik 
Tomažin »Kako komunicirati z ljudmi z dru-
gega planeta?«,

• razstavo izdelkov Šolskega centra Škofja 
Loka (odprtje 20. maja),

• 21. maja na predavanje Zdenke Bedekovič 
iz Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije 
na temo »Čezmejno opravljanje storitev v 
Avstriji«,

• Na fotografsko razstavo obrtnikov o obrt-
nih poklicih ter

Razvojna agencija Sora in Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka bosta 
tudi letos v drugi polovici maja ob finančni pomoči vseh štirih občin s Škofjeloškega 
tradicionalno izpeljali Teden obrti in podjetništva (TOP) na Loškem.

• 23. maja na podjetniško tržnico s predstavit-
vijo lokalnih podjetnikov in obrtnih poklicev.

23. maja bo tudi dan odprtih vrat Inkuba-
torja in coworking centra Lokomotiva v Škofji 
Loki, v prostorih centra pa bo potekala tudi 
delavnica »Iskanje zaposlitve v EU in priprava 
učinkovitega življenjepisa« (možnost individu-
alnega svetovanja ob predhodni najavi).

Podrobnejši program dogodkov bo maja 
na voljo na spletnih straneh www.rasora.si in 
www.oozskofjaloka.si.

Organizirali bodo tudi brezplačno preda-
vanje z naslovom »Kako komunicirati z ljudmi 

z drugega planeta?«. Predavanje bo v torek, 19. 
maja 2015, ob 17. uri v Sokolskem domu na 
Mestnem trgu 16–17  v Škofji Loki. 

Predavala bo Anja Križnik Tomažin, certi-
ficirana trenerka in coach.

Prijave so obvezne. Sprejemajo jih do 
četrtka, 14. maja 2015, oziroma do zasedbe 
prostih mest na tel. št. 04/5060220 ali emailu: 
info@rasora.si. Dogodek bodo finančno pod-
prle vse štiri škofjeloške občin.

Jana Šifrar

Utrinek z lanskoletne podjetniške tržnice
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Koliko gledalcev si je ogledalo letošnje 
predstave?

Letošnje predstave pod režisersko taktirko 
Milana Goloba si je skupaj z generalko ogledalo 
okoli 24.000 ljudi. Večina obiskovalcev je prišla 
iz Slovenije, predstave pa so pritegnile tudi obisk-
ovalce iz tujine, največ iz  Avstrije, Italije, Nemčije, 
Češke in Belgije, pa tudi Velike Britanije, Avstralije, 
Turčije, ZDA, Venezuele in drugih držav sveta. 
Zasedba gledalcev je bila zares globalna, kar kaže 
na to, da zgodba in glas o Škofjeloškem pasijonu 
sežeta z vsako uprizoritvijo dlje. Obisk je številčno 
zelo podoben obisku uprizoritev iz preteklih let in 
menim, da je takšen rezultat tudi nekako v mejah, 

Škofjeloški pasijon

Privabil kar 24.000 obiskovalcev z vsega sveta 
Za nami so štirje vikendi, skupno osem predstav vsem poznanega Škofjeloškega 
pasijona. Tudi na tokratni četrti ponovitvi uprizoritve je govora o sodelovanju 
okrog 1.300 prostovoljcev, 24.000 gledalcih, številnih urah dela, vaj in priprav. 
Na naša vprašanja o podrobnostih izza odra je odgovarjal Matej Mohorič Pe-
ternelj, vodja projekta Škofjeloški pasijon 2015. 

ki gledalcem glede na razpoložljive kapacitete v 
starem mestnem jedru še ponujajo kakovostno 
izkušnjo obiska in ogleda.

Koliko ljudi je sodelovalo pri tokratnem 
Škofjeloškem pasijonu?

Pri Škofjeloškem pasijonu je sodelovalo okoli 
1.300 prostovoljcev, od tega nekaj čez 900 pri 
sami uprizoritvi, drugi pa v podpornih službah, 
ki so nujne za samo izvedbo. Organizatorji smo 
seveda zelo hvaležni, da so se ljudje našemu 
povabilu odzvali in se jim tudi po tej poti in ob 
tej priložnosti najlepše zahvaljujemo. K sodelo-
vanju so bili vabljeni praktično vsi, ki so v tem 
videli lepo priložnost prispevati k realizaciji 

upri zoritve našega bisera kulturne in duhovne 
dediščine. Nikogar nismo zavrnili. Vsak, ki je 
želel sodelovati, je dobil bodisi vlogo v igri 
ali pa v podpornih službah, kajti poslanstvo 
Škofjeloškega pasijona je, da ljudi združuje.

Sodelovali so tudi občani iz naše občine. 
Veste povedati, koliko?

Pri uprizoritvi Škofjeloškega pasijona 2015 je 
sodelovalo 80 prostovoljcev iz občine Gorenja vas 
 Poljane, ki so imeli različne vloge, od Adamovih 
otrok, članov ceha, nosačev, angelov, hudičev in 
drugih zanimivih vlog ter Jezusa Kristusa in apos-
tolov iz prizora Gospodove večerje. Sodelovali so 
tudi fotografi ter nekateri drugi posamezniki. 

To je precejšen organizacijski zalogaj. Vam 
je uspelo tako, kot ste si zastavili? Če ne, kaj bi 
lahko v prihodnjih uprizoritvah še spremenili?

Da, Škofjeloški pasijon je res velik orga-
nizacijski in promocijski zalogaj. Brez dvoma 
lahko rečemo, da nam je uspelo tako, kot smo si 
zastavili. Vedno pravimo, da je Škofjeloški pasijon 
več kot samo gledališka predstava. Je gibanje in 
doživetje, ki ga ne pozabiš, in kot takega smo post-
avili na ogled obiskovalcem. Gotovo so pri tako 
velikem projektu tudi še možnosti za izboljšave. 

Kdaj bodo naslednje uprizoritve?
Naslednja uprizoritev Škofjeloškega pasijona 

je že določena za leto 2021, ko bomo praznovali 
300. obletnico prve uprizoritve. Leta 1721 je bil 
na veliki petek 11. aprila pod vodstvom patra 
Romualda namreč Škofjeloški pasijon prvič 
uprizorjen. Verjamem, da bomo takrat videli še 
dodatne presežke na vseh področjih.

Ali ste imeli kaj pritožb zaradi zapore 
ceste v Poljansko dolino? Kako so se ljudje 
odzvali na to?

Težav na tem področju ni bilo, gotovo pa taka 
zapora cest poseže v ustaljene urnike in rutine, 
tako da se ob tej priložnosti vseh zahvaljujem za 
razumevanje. S tem v zvezi nismo prejeli nobene 
ustne ali pisne pritožbe, kar tudi kaže na to, da 
ljudje Škofjeloški pasijon dobro sprejemajo in znajo 
takšne zapore cest sprejeti in se jim prilagoditi, da 
je uprizoritev lahko nemoteno izvedena.

Bi radi na koncu dodali še kaj?
V letošnjem Škofjeloškem pasijonu smo poseb-

no pozornost posvetili tudi slepim in slabovidnim 
ter gluhim in naglušnim. V ta namen smo za dve 
predstavi posebej tehnično uredili prizorišče pri 
Kašči. Odzivi teh ranljivih skupin so bili zelo dobri 
in dobili smo veliko pohval, tako da upamo, da bo 
skrb zanje v bodočih uprizoritvah postala stalnica 
in bo v določenih vidikih tudi nadgrajena.

Ob koncu bi rad dodal samo še to, da je zgodba 
Škofjeloškega pasijona večno aktualna, ne glede na 
to, da je stara skoraj 300 let. Če beremo ali gledamo 
Škofjeloški pasijon med vrsticami, lahko v njem 
najdemo veliko odgovorov na vprašanja, ki se nam 
postavljajo v vsakdanjem življenju. Škofjeloški 
pasijon nas spodbuja, da ostajamo trdni v svoji veri 
in upanju, zato ga upravičeno opisujemo tudi kot 
»večno povabilo«, kot ga je pred časom poimen-
oval pater Metod Benedik.

Tina Dolenc

Pri uprizoritvi Škofjeloškega 
pasijona so kot prostovoljci 
sodelovali tudi številni pre-
bivalci naše občine. Med 
njimi so bili Olga in Janez 
Šubic ter Jernej Burjek, vsi iz 
Žirovskega Vrha Sv. Urbana. 
Olga je bila redarka, Janez pa 
je zaviral voz s prizorom Zad-
nje večerje, ki so ga odigrali 
igralci iz Poljanske doline. 
Voz je s svojo kobilo prevažal 
Jernej, ki je s svojimi konji 
sodeloval že na vseh uprizorit-
vah: v letih 1999, 2000, 2009 
in letos. Vsi so, kot so pove-
dali, z veseljem sodelovali pri 
tem zgodovinskem kulturnem 
dogodku. 

Jure Ferlan

Vodja projekta Škofjeloški pasijon 2015, Matej Mohorič Peternelj
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Nova predsednica 
Gorenjske turistične zveze 
je Lucija Kavčič 

Od sredine aprila 
je na čelu Gorenjske 
turistične zveze, ki 
pod svojim okriljem 
združuje 45 društev, 
Lucija Kavčič, dolgo-
letna zagnana članica 
Turističnega društva 
Žirovski Vrh. Po iz-
volitvi je povedala, da 
se bo na prvem mestu 
trudila za povezovan-
je: »Želim se spoznati 
s čim več društvi in 
obiskati njihove do-
godke. Program dela 
je sicer že zastavljen 
po nekih ustaljenih 
tirih, vendar ga bomo 
skupno z upravnim 
odborom še dopolnjevali.« Katera pa bodo 
prva konkretna dejanja pod njenim vodstvom? 
»Zainteresirana društva bomo poskušali pov-
ezati v skupni katalog, ki bo zanimiv za domače 
in tuje goste. Pričeli bomo z objavo dogodkov 
turističnih društev na spletni strani www.gore-
njska.si. Kot že do zdaj, se bomo udeleževali 
različnih sejmov in dogodkov, kjer je mogoče 
promovirati društva in njihovo ponudbo.« 
Obljublja še, da ne bo pozabila na društva 
v Poljanski dolini: »Na tem mestu sporočam 
tudi turističnim društvom naše občine, da 
bom vesela, če se s predlogi in mnenji obrnejo 
name, rada jim bom prisluhnila in se nanje 
odzvala. Pretok informacij med društvi mora 
steči, saj le tako lahko pomagamo drug dru-
gemu.«                                         D. P.

Luci ja  Kavčič  s i 
bo na čelu Goren-
jske turistične zveze 
p r i z a d e v a l a  z a 
meddruštveno sode-
lovanje in povezo-
vanje.
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»Februarja nas je močno prizadel žledolom, 
maja Bosno in Srbijo hude poplave, oktobra pa 
še Slovenijo. Kot da ni bilo že vsega dovolj, spet 
hude poplave. Tokrat je bilo najhuje v Poljanski 
dolini, Žireh in v Škofji Loki,« se lanskega leta 
spominja Mikševa. Poudarja, da je ob tovrstnih 
dogodkih ključnega pomena hitra akcija, pri-
dobitev čim več informacij s terena o ljudeh, ki 
potrebujejo pomoč. »Ob nesrečah, ki so se zgodile 
preteklo leto, smo se nemudoma povezali s civilno 
zaščito in občinami ter tudi sami odšli na teren. 
Na Sovodnju je prizadete obiskala predsednica 
Milena Miklavčič, ob poplavah v Poljanski do-
lini pa sem si sama skupaj s člani komisije za 
socialo in člani Krajevne organizacije Rdečega 
križa (KORK) Gorenja vas ogledala kraje, ki 
so jih prizadele poplave. Popisali smo škodo ter 
pripravili predlog, vlogo za pomoč poplavljencem 
in jo poslali na Rdeči križ Slovenije. Odprli smo 
transakcijske račune,« povzema Fani Mikš. Po 
njenem mnenju je izredno pomembno dobro 
sodelovanje z Rdečim križem Slovenije, saj jim je 
ob žledolomu takoj priskrbel agregate, peči na plin 
in petrolej, ob poplavah pa dodatne prehrambene 
pakete, jabolka in krompir. Razdelili so skoraj tri 
tone hrane, ki so jo razvažali njihovi prostovoljci 
in gasilci. »Za pomoč družini iz Sovodnja smo 
zbrali 8.478 evrov, za poplavljence v Poljanah in 

Fani Mikš, dobitnica bronastega znaka Civilne zaščite RS

»Tudi v bodoče se bomo trudili  
delati za ljudi in v njihovo dobro.«
Fani Mikš, sekretarka škofjeloškega območnega združenja Rdečega križa Slo-
venije, ki prihaja s Srednjega Brda, je tudi med letošnjimi prejemniki bronastega 
znaka Civilne zaščite RS. Prejela ga je za udejstvovanje ob lanskoletnih ujmah.

Gorenji vasi pa 31.050 evrov. Večji del nakazila 
je bil namenjen Poljanam oziroma Hotovlji, saj so 
bili tam praktično vsi potrebni pomoči. Od tega 
denarja je RK prispeval 27.350 evrov,« razdelje-
vanje zbranih sredstev utemeljuje Mikševa. 

Potrebna so dodatna znanja  
in ekipe prve pomoči  

Območno združenje Rdečega križa Škofja 
Loka deluje na območju občin Gorenja vas 
 Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri in 
je samostojna, neodvisna, nevladna, humani-
tarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija. 
»Prizadevamo si preprečevati in lajšati človeško 
trpljenje, kjer koli naletimo nanj. Pod našim 
okriljem deluje več kot 250 prostovoljcev, 
imamo 6.283 članov. Vesela sem, da je bilo moje 
delo in delo naših prostovoljcev opaženo. Poh-
valila bi dobro sodelovanje z vsemi krajevnimi 
organizacijami, ki delujejo pod okriljem Občine 
Gorenja vas  Poljane: Sovodenj, Gorenja vas, 
Poljane in Javorje. Tudi v bodoče se bomo trudili 
delati za ljudi in v njihovo dobro,« ob prejemu 
priznanja pravi Mikševa, ki je edina zaposlena 
na škofjeloškem območnem združenju. Dodaja, 
da različne nesreče zahtevajo dodatna znanja ne 
le od zaposlenih, ampak tudi od prostovoljcev: 

Po besedah Mikševe je ob naravnih nesrečah 
ključnega pomena hitra akcija.
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»Ljudje poleg materialne pomoči dostikrat 
potrebujejo tudi psihosocialno pomoč. Rdeči 
križ Slovenije v zadnjem času namenja veliko 
pozornosti raznim izobraževanjem zaposlenih in 
prostovoljcev, predvsem članov ekip prve pomoči. 
Ob tej priložnosti bi omenila, da bi bilo nujno v 
občinah Gorenja vas  Poljane, Žiri in Železniki 
ustanoviti ekipe RK za pomoč in reševanje, saj 
imamo trenutno samo eno v Škofji Loki.« 

Lidija Razložnik

Teden vseživljenjskega učenja letos od 15. do 22. maja
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je pro-

mocijska kampanja na področju izobraževanja in 
učenja v Sloveniji, ki bo letos potekala med 15. in 
22. majem. Zanimive in poučne aktivnosti 
bodo v tem tednu potekale tudi v naši 
občini v organizaciji OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. 

15. maja pripravlja Jana Oblak 
druženje ob družabnih igrah, teoretičnega 
ter praktičnega dela osvajanja pravilne 
tekaške tehnike pa se boste naučili 
s Pet rom Oblakom. 18. maja boste z 
Jano Rojc lahko na delavnici polstenja 
izdelovali copate. 19. maja bo potekalo 
kolesarjenje iz Poljan čez Vinharje do 
Bačen z Alenko G. Luznar, istočasno pa 
bo Helena Gorjan vodila de lav nico ročnih 
del. 20. maj bo športno obarvan, saj se 
bodo lah ko otroci s starši in starimi starši 
lahko udeležili plesnih delavnic s Petro 
Slabe, aerobike pri Špeli Knafelj in učili 
floorballa pri Nejcu Šegi. 21. maja se 
boste z Jano Rojc uživali na pohodu do 
Vinharij, 22. maja pa bodo pripravili še 
računalniški tečaj, ki ga bo vodila Bojana 
Mihalič. Vse dejavnosti bodo potekale 
v popoldanskem in večernem času. 
Dodatne informacije so na voljo pri vodji 

aktivnosti TVU Jani Oblak na elektronskem naslovu: 
jana.oblak@os-ivantavcar.si.

Lidija Razložnik
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Rupnikova linija

26. aprila strokovno srečanje in odprtje tematske poti
Po okrogli mizi o Rupnikovi liniji, odprtju utrdbe v Golem vrhu za javnost in 
postavitvi muzeja v njej pred dvema letoma je občina letos uredila novo (krajšo) 
tematsko pot. To bodo uradno odprli 26. aprila, ko pripravljajo tudi strokovno 
srečanje ob 100-letnici podpisa Londonskega sporazuma. 

»Ta sporazum je bil namreč politično
diplomatski temelj, na katerem je bila 
leta 1920 potegnjena državna meja med 
kraljevinama Italijo in SHS. Za to mejo, 
v javnosti znano kot rapalska meja, je 
ostalo več sto tisoč Slovencev in Hrvatov, 
ki so v kasnejših letih močno trpeli pod 
fašizmom. Šele po drugi svetovni vojni 
so se lahko spet, v veliki meri, združili z 
matičnim narodom. Posledično je začela 
v tridesetih letih nastajati tudi Rupnikova 
linija kot vojaška obramba črta pred 
morebitnim napadom fašistične Italije. 
To pot pa se je bomo spomnili na pose-
ben način in z njim nadaljevali po pred 
leti začrtani poti,« pojas njuje predsednik 
županove komisije za oživitev Rupnikove 
linije, dr. Dušan Nečak, redni profesor na 
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Na zadnjem sestanku je županova komisija pripravljala 
še zadnje podrobnosti za strokovno srečanje in odprtje 
tematske poti. Prof. dr. Dušan Nečak je prvi z desne. 

Filozofski fakulteti, ki se znanstveno ukvarja pred-
vsem z občo, jugoslovansko in slovensko sodobno 
zgodovino ter narodno stno problematiko. Odprta 
bo namreč urejena in turistično zelo zanimiva krajša 
tematska pot po sledeh gradnje Rupnikove linije, 
ki so jo v zadnjih mesecih urejali prostovoljci – 
večinoma vodniki po Rupnikovi liniji. Na daljšo bo 
treba še nekoliko  počakati, saj posledice žledoloma 
še niso povsem odpravljene. Že zjutraj ob 9. uri bo 
v avli Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas 
potekalo strokovno srečanje, na katerem bo prof. 
Nečak s še štirimi predavatelji odstiral zgodovino 
izpred 100 let. »Prepričan sem, da bosta tudi ti dve 
prireditvi vzbudili veliko zanimanje, kar bo zago-
tovo vzpodbuda za nadaljnje delo pri turističnem 
oživljanju Rupnikove linije in zgodovinskem 
vedenju o njej,« je še prepričan. 

D. P. 

Že dan prej so v večernih urah v gostilni Na 
Vidmu v Poljanah pobirali vzorce salam. Kot je 
povedal Tomaž Žežko, predsednik društva, je 
cilj te prireditve uvrstitev na vseslovensko sa-
lamijado, zato upoštevajo njihova pravila ocen-
jevanja. Pogoj za uvrstitev je, da imajo vsaj tri 
leta zapored v ocenjevanju najmanj 40 vzorcev, 
kar predstavlja pravi izziv, saj tolikšnega števila 
ni lahko zbrati. Na Visokem so jih ocenili 46. 

Strokovno komisijo so sestavljali štirje domači 
uveljavljeni mesarji ter dva povabljena člana; to 
sta bila Stane Krnc, predsednik Zveze salamarjev 
Slovenije, in Ivan Brce, predstavnik Društva sala-
marjev Sevnica, ki je eno največjih in najstarejših 
tovrstnih združenj v naši državi. Pri ocenjevanju 
štejejo okus salame (najpomembnejši), prerez, 
zunanji izgled, vonj in še nekatere druge lastnosti. 
Salame so ocenjevane pod tekmovalno številko, 
zato ni možno poznati njihovega izdelovalca. 
Vrsta mesa v salami je lahko poljubna. Pri ocen-

Prva salamiada na Visokem

Vsaka salama je unikatni izdelek
Bogato bero celoletnih dogodkov na Visokem je 11. aprila dopolnila prva sala-
miada, ki jo je pripravilo komaj februarja letos ustanovljeno Društvo ljubiteljev 
salam Poljanske doline. Med 46 sodelujočimi je za najboljšo salamo strokovna 
komisija ocenila tisto, ki jo je prinesel Nejc Krek.

jevanju velja isti sistem kot pri smučarskih 
skokih; prva in zadnja ocena od šestih se brišeta, 
upoštevajo se srednje štiri.  

Za najboljše lesene salamoreznice 
Po oceni strokovne komisije si je prvo mesto 

zaslužil Nejc Krek iz Volče, na drugem mestu mu 
je sledil Jani Šubic iz Loma nad Volčo, na tretjem 
pa Matjaž Peresciutti iz Gorenje vasi. Poleg pis-
nih priznanj so dobili še zanimive lesene salam-
oreznice. Nejc je razložil, da izdelava salame ni 
ravno enostaven postopek in zahteva izkušnje. 
Zmagovalko sta tako izdelala skupaj z očetom 
Mirom. Vanjo sta dala 90 odstotkov svinjskega 
in 10 govejega mesa, slanino in začimbe. Ker 
se samo ene salame ne izplača delati, se iz večje 
količine mesa naredi običajno okoli 60 kosov, 
delo pa traja kar nekaj ur. Salame se potem dva 
do tri dni sušijo, prekadijo, nato jih obesijo v 
ravno dovolj vlažen prostor, kjer zorijo še tri 

mesece. Če je zrak v zorilnici presuh, salame 
lahko postanejo votle in se pokvarijo. Velik 
pomen pri prekajevanju imajo drva, najboljša so 
bukova. Salame je med zorenjem potrebno redno 
kontrolirati, če se na njih pojavi zelena plesen, jih 
je treba nemudoma očistiti, če je plesen bela, se 
jo pusti, ker ta ni škodljiva. Nejc je še dodal, da 
salame »ratajo« pri vsaki izdelavi malo drugačne, 
so tako rekoč unikatni izdelek.

Ocenjevane salame je bilo možno degusti-
rati, obiskovalci pa so lahko glasovali za svojega 
favorita. Kot najboljšo so ocenili salamo Jožeta 
Habjana iz Gorenje vasi, za drugo najboljšo so 
določili salamo Marka Miklavčiča iz Suše, na tretje 
mesto pa se je po njihovem izboru uvrstil (tako kot 
po oceni strokovne komisije) Matjaž Peresciutti. 

Na stojnicah pred visoškim kozolcem je potekal 
tudi tržni dan, kupiti je bilo mogoče (predvsem 
suhomesnate) izdelke lokalnih ponudnikov.

Jure Ferlan

Bogata ponudba na stojnicah
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Zmagovalec Nejc Krek je zmagovalno salamo 
izdelal skupaj z očetom. 
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Vabljeni v nedeljo, 26. aprila, ob 9. uri na strokovno 
srečanje, po njem pa še na odprtje tematske poti po 
sledeh gradnje Rupnikove linije izpred pokopališča v 

Gorenji vasi. 
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V Sloveniji živi 19 vrst dvoživk. Delimo jih 
na dva redova: repate dvoživke, kot so močeradi, 
pupki in močerili, ter brezrepe dvoživke, npr. žabe, 
urhi, krastače. Dvoživke del svojega življenja 
preživijo v vodi, del pa na kopnem. Spomladi se 
iz gozdov in travnikov odpravijo do mlak ali bajer-
jev odlagat jajčeca. Tem življenjskim prostorom, 
kjer poteka razmnoževanje, pravimo mrestišča. 
Nekatere vrste, npr. krastače in rjave žabe, se po 
mrestenju vrnejo nazaj v gozd. Zelene žabe pa 
ostanejo do jeseni v bližini vode, nekatere tam 
celo prezimijo.

Dvoživke so koristne živali
Morda mislite, da so žabe nepotrebne in bi 

lahko živeli tudi brez njih. Vendar imajo kot vsaka 
žival tudi one svojo vlogo v naravi. Dvoživke 
dihajo s pljuči in s kožo, ki mora biti vlažna. V 
njej imajo žleze, s katerimi si kožo vlažijo. Zaradi 
tanke in občutljive povrhnjice so zelo dovzetne za 
strupe v okolju, zato so pomemben kazalec stanja 
kakovosti okolja. V naravi igrajo pomembno 

Dvoživke in njihova vloga v naravi

Žabe niso kar tako na svetu!
Pomlad je že v polnem razcvetu in dvoživke so že nekaj časa zbujene. Večina 
jih je že opravila svojo nalogo in odložila jajčeca v mlake in bajerje, kjer sedaj 
poteka razvoj paglavcev v mlade žabice.

vlogo plena in plenilca, s čimer ohranjajo krhko 
naravno ravnovesje. Z zmanjševanjem števila 
dvoživk bi naraščalo število žuželk. Tako bi 
se pospešeno širile tudi bolezni, ki jih žuželke 
prenašajo. Ali ste vedeli, da ena žaba lahko poje 
več tisoč žuželk v eni sezoni, med drugim veliko 
nadležnih komarjev? Krastače poleg žuželk na 
vrtovih jedo tudi polže, ki obirajo vašo solato.

Tudi mokrišča opravljajo  
več pomembnih nalog

Mokrišča, kot so npr. mlake, bajerji, poplavni 
travniki in gozdovi, nudijo mnogim rastlinam 
in živalim udoben dom. Delujejo kot naravna 
čistilna naprava, saj rastline do neke mere 
zadržijo škodljive snovi, ki jih ljudje spuščamo 
v okolje. Očistijo površinsko vodo, ki prehaja 
v podtalnico in s tem tvori zalogo pitne vode. 
Mokrišča tudi zadržijo vodo in s tem zmanjšujejo 
možnost poplav, hkrati pa v sušnem obdobju z 
izhlapevanjem vode hladijo okolico.

V občini Gorenja vas  Poljane je kar 
nekaj mokrišč, ki predstavljajo mrestišča za 
dvoživke in življenjski prostor za druge živali, 
npr. ptice in kačje pastirje. Naj jih omenimo 
le nekaj: mlaka v Žabji vasi, toplotni izvir v 
dolini Kopačnice, odseki Poljanske Sore, jarki 
iz potoka Mihevk itd.

Ogroženost dvoživk
Dvoživke veljajo za eno najbolj ogroženih 

skupin vretenčarjev. Ogrožajo jih zasipavanje 
in izsuševanje mokrišč, onesnaževanje voda, 
intenzivno kmetijstvo, urbanizacija in drugo. 
Ceste velikokrat ločujejo selitveno pot dvoživk 
do mrestišča in skupaj s prometom predstavl-
jajo pomemben faktor njihovega ogrožanja. V 

Ali ste vedeli? 
• Dvoživke veljajo za eno najbolj ogroženih skupin 
vretenčarjev.
• Zaradi tanke in občutljive povrhnjice so zelo dovzetne 
za strupe v okolju, zato so pomemben kazalec stanja 
kakovosti okolja.
• Ena žaba lahko poje več tisoč žuželk v eni sezoni, med 
drugim veliko nadležnih komarjev. Krastače poleg žuželk 
na vrtovih jedo tudi polže, ki obirajo vašo solato.
• Dvoživke ogrožajo zasipavanje in izsuševanje 
mokrišč, onesnaževanje voda, intenzivno kmetijstvo, 
urbanizacija …
• Mlaka v Žabji vasi, toplotni izvir v dolini Kopačnice, 
odseki Poljanske Sore, jarki iz potoka Mihevk so le 
nekatera od mrestišč na območju naše občine.

vaši občini je eden izmed nevarnih odsekov za 
dvoživke na cesti Škofja Loka–Gorenja vas pri 
Visokem pri Poljanah. Množični povozi dvoživk 
lahko znatno zmanjšajo njihovo številčnost, da 
se populacije ne zmorejo več obnavljati in lahko 
v prihodnosti celo lokalno izumrejo. Cesta 
s povoženimi dvoživkami je problematična 
tudi z vidika prometne varnosti, saj postane 
spolzka in nevarna. Vse vrste dvoživk so zaradi 
ogroženosti zavarovane vrste.

Kako lahko pomagamo pri varovanju 
mokrišč in dvoživk?

• Ohranimo mlake, bajerje in potoke, kamor 
hodijo žabe mrestit, in jih ne zasipavajmo.

• Ohranimo čisto okolje (ne spuščajmo v 
vode strupenih snovi, kot so odplake, odpadna 
olja, škropiva in podobno).

• Kmetujmo ekološko.
• V začetku pomladi bodimo previdni na 

cestah in zmanjšajmo hitrost, da ne povozimo 
dvoživk, ki prečkajo cestišče.

• Pomagajmo žabicam čez cesto in se spom-
ladi udeležimo vseslovenske akcije (več na 
www.pomagajmozabicam.si).

Mokrišča in dvoživke so pomemben del 
našega okolja in vredno je poskrbeti, da bomo 
živeli v sožitju z njimi še naprej.

Nika Hrabar, 
Zavod RS za varstvo narave, 

Območna enota Ljubljana

Tudi naše najmanjše žabice, zelene rege, ki 
so velike do pet centimetrov, pojedo veliko 
nadležnega mrčesa.

Del mlake v Žabji vasi je že zasut, s čimer je izgubljen dom za ogrožene živali in rastline. Kako 
pa bo z mlako v prihodnosti?

22. april – dan Zemlje 
Plan B za Slovenijo je mreža 31 okoljskih 

nevladnih organizacij, ki je ob mednarodnem 
dnevu Zemlje, 22. aprila, sestavila seznam 
stvari, ki jih vsak od nas lahko naredi za okolje, 
obenem pa ne spreminja bistveno svojega 
življenjskega sloga. In ravno te, ki so trajnostne, 
so največ vredne. Nekaj nasvetov ob vsakod-
nevni uporabi jeklenega konjička: 

Avto je velikokrat nujno zlo, a ne obupajmo
• Uporabljajmo nemotorizirane oblike prevo-

zov (peš, kolo, skiro) na krajše razdalje do pet ki-
lometrov in javni potniški promet ali kombinacijo 
obojega. Tudi v slabem vremenu se da.

• Redno preverimo in ustrezno napolnimo 
zračnice na avtomobilu. Redno ga servisirajmo 
in uporabljajmo kakovostno olje. Tako lahko 
znatno zmanjšamo porabo goriva.

• Ne pozabimo na t. i. carpooling – soupo-
rabo: več ljudi v avtu = manjši ogljični odtis. 

• Z učinkovito vožnjo vplivamo na znižanje po-
rabe goriva pri prevozu z osebnim avtomobilom.

Več na spletni strani Društva Ekologi brez 
meja www.ebm.si.
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»Ob materinskem dnevu so učenci in otroci 
iz vrtca ter podružnice Sovodenj v kulturni šopek 
spletli pesmi, melodije Orffovih inštrumentov, 
deklamacije, plese, igrane prizore in se na ta način 
zahvalili staršem za skrb in ljubezen. Vsak se je 
potrudil po svojih najboljših močeh, čeprav je 
kakšen mladi glasek vase posrkala velika dvorana 
in ni prispel do vseh ušes. A samozavest iz leta v 
leto raste, se krepi in bogati za kasnejše obdobje. 
Starši ste upravičeno lahko ponosni na svoje male 
junake, ki pogumno stopijo pod reflektorske luči 
pred več kot sto gledalcev,« pravi vodja sovodenj
ske podružnice Milka Burnik. Prav tako so uspešno 
nastopali in se pokazali staršem z vsemi svojimi 
čari in sposobnostmi  plesa, deklamiranja, igranja 
… otroci v Lučinah in na centralni šoli. »V oddelku 
podaljšanega bivanja na podružnici v Lučinah 
smo se odločili, da se bomo v letošnjem letu še 
posebno potrudili za naše mamice, ki nam vsak 

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Z otroki pozdravljamo pomlad
V marcu in aprilu se je veliko plesalo in pelo, predvsem na prireditvah ob ma-
terinskem dnevu in pozdravu pomladi. Sodelovali smo na različnih tekmovanjih 
in gostili območno srečanje folklornih skupin.

dan naklonijo veliko časa in svojega truda, da se 
razvijamo in rastemo. Preizkusili smo se v vezenju 
prtičkov in naredili mamicam lepo darilo, ki jih bo 
spominjalo na njihov dan,« je sporočila učiteljica 
Alenka Frank. Vsak učenec si je izbral svoj motiv 
ter barvo prtička in pričel z vezenjem. Sprva ni bilo 
lahko, vendar po nekaj šivih je stvar postala veliko 
lažja. Vsak je vložil svoj trud in nastala so prelepa 
darila, ki so jih učenci podarili mamam. 

Na vrtu spoznavamo vrtnarsko orodje 
in opravila 

Dnevi so sončni, zato jih v podaljšanem bi-
vanju lučinske podružnice izkoristijo za delo na 
vrtu. Tako kot mame se tudi otroci zelo veselijo 
dela z vrtnarskim orodjem in spoznavanja novih 
reči. »Ves vrt smo pred veliko nočjo že prekopali, 
nato so si učenci pred sejanjem ogledali napise 
na vrečkah različnih vrtnin ter naredili plakate o 

Lučinski vrtičkarji na delu
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kalitvi, času setve in času rasti. Posebno nalogo 
pa so dobili učenci petega razreda, ki so naredili 
razporeditev vrta. Tako smo pred obetajočim 
dežjem lahko posejali in že čakamo na naše 
prve rezultate dela,« je navdušeno pripovedovala 
učiteljica Alenka Frank. 

Uspešni na območnem zborovskem in 
drugih tekmovanjih 

Prijetna prireditev je bila pripravljena za starše 
plesalcev in pevcev tik pred tekmovanjem otroških 
in mladinskih zborov, ki je bilo v Poljanah 13. in 
14. aprila. Prireditev z naslovom Pozdrav Vesni 
so pripravili folklorni plesalci, pevci in plesalci 
pod vodstvom Lucije Kavčič, Neže Erznožnik in 
Petre Slabe. 

Nastop zborov v Poljanah je bil zelo uspešen; 
po pohvalah komisije so učenci in učiteljica po
novno dobili zagon za pripravo novega repertoarja. 
Učenci badmintona so se pomerili med petnajstimi 
ekipami.  Najprej so se pomerili v skupini B z 
OŠ Rudolfa Maistra, OŠ Šenčur in OŠ Preserje. 
Dosegli so 2. mesto v skupini. V nadaljevanju so 
se pomerili proti OŠ Mirna in izgubili z rezultatom 
3 : 2. S tem so se uvrstili na 5.–8. mesto v Sloveniji 
med nekategoriziranimi tekmovalci. Za ekipo naše 
šole so tekmovali  Manca Jezeršek, Sara Sedej, Sara 
Buh, Martin Klemenčič, Jaka Smola Blagus in Blaž 
Ferlan. Za Cici veselo šolo se trudimo vsako leto, 
prav tako je bilo tudi letos sredi aprila. Na šoli se je 
odvijalo tudi matematično tekmovanje.

Učilnica za gospodinjstvo – francoska 
restavracija  

Učenci od sedmega do devetega razreda, ki 
obiskujejo francoščino, so spoznavali francoske 
jedi na francoskem kulinaričnem popoldnevu. 
Šolska gospodinjska učilnica je postala prava fran-
coska restavracija. Najprej so poskusili različne 
francoske sire, skutni namaz s provansalskimi 
zelišči in bagete. Nato so pripravili in si postregli 
še provansalsko juho, mesne mafine, solato iz 
Nice, kokosove makrone in belgijske vaflje. 
Učenci so bili skupaj z učiteljico Andrejo Uršič 
delavni kar nekaj ur. 

Ekodan 
Otroci turističnega krožka na Sovodnju so bili 

zelo uspešni na tekmovanju v Kranju. Zanimiv 
je bil parlament na šoli, potem je sledilo srečanje 
v Poljanah in nazadnje v pravem parlamentu  v 
Ljubljani, kjer so se šolski predstavniki srečali s 
predsednikom države Borutom Pahorjem. Eko 
dan na razredni stopnji smo izvedli na delovno 
soboto, izdelovali razne predmete iz odpadnega 
materiala in čistili okolico šole. Na predmetni 
stopnji  ima vsak razred določene aktivnosti, od 
obiska čebelarja do ogleda elektrarne, pripravljena 
so razna predavanja, obisk rudnika, ogled razstave 
ribičev, lovcev, sprehod v gozd z gozdarjem, poleg 
tega učenci poskrbijo za okolico šole in Gorenje 
vasi. Na razrednih urah  smo se pogovarjali o pri-
jaznosti in zapisali mnogo lepih misli. Ob prihodu 
v šolo se po njej malo sprehodite in preberite šale 
in misli – namenjene so tudi vam. 

Jana Rojc

Škofjeloška območna izpostava Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti je organizirala še 
zadnje območno srečanje za letošnjo sezono na 
Gorenjskem. Srečanje je potekalo v Osnovni šoli 
(OŠ) Ivana Tavčarja Gorenja vas. Lična avla je 
sprejela devet nadebudnih otroških in dve odrasli 
folklorni skupini – Sovodenj in Zala. Prvi so se 
predstavili otroci in mladostniki: plesalci iz Selc, 
OŠ Ivana Tavčarja, OŠ Ivana Groharja iz Škofje 
Loke, OŠ Mesto, OŠ Cvetka Golarja, prvič pa se 
je predstavila tudi OŠ Žiri. 

OŠ Ivana Tavčarja se pod mentorstvom Lucije 
Kavčič pojavlja že kar nekaj let. Letos se ji je 
pridružila še Darja Trček Kisovec, s katero vodita 
še otroško folklorno skupino v Žireh. Zgodba 
odrske postavitve učencev naše šole je govorila 
o Polonkarjevem Maticu, ki je lovil kače.  Odrasla 
FS Zala je letos prvič na reviji zaplesala v novi 
kostumski podobi. Predstavili so odrsko post-
avitev Ko cepi zapojo, ljubezen vžgo, ki govori o 
obupanem dekletu, ki jo je zapustil fant in zato 

Gorenja vas gostila zadnje območno srečanje folklornih skupin
žalostno prepeva. FS Sovodenj je pripravila splet 
ljudskih plesov, ki so se je simpatično prepletali 
z ljudsko pesmijo.

Vse skupine so se odlično odrezale in jih je 
strokovna komisija pohvalila. Zagotovo bo to 
zanje pomenilo, da se bodo v bodočej še bolj 
trudile in prizadevale za kakovost. 

Lucija Kavčič 
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Zjutraj smo se zbrali pred šolo v Lučinah 
in šli po glavni cesti do Suhega Dola in nato 
proti Golemu vrhu. Na Glavtu nas je počakal 
lokalni vodič  Peter Oblak. Čeprav se Goli 
vrh nahaja v naši krajevni skupnosti, smo s 
Petrovo predstavitvijo izvedeli še marsikaj 
novega. Nadaljevali smo pot proti vrhu (962 
metrov). Z navdušenjem smo se ozirali proti 
Planini nad Horjulom, Pasji ravni, Blegošu in 
Triglavu, Vrhu Svetih Treh Kraljev, Rovtam, 
Vrhniki … Med potjo smo izvedeli precej za-
nimivosti o gradnji Rupnikove linije. Ogledali 
smo si tri bunkerje. V zadnjem, največjem, je 
postavljena priložnostna razstava starega orožja 

Iz PŠ Lučine

S starši na 14. družinskem 
pohodu na Golem vrhu
Sobota 11. aprila je bila tudi za podružnično šolo (PŠ) Lučine delovna sobota. Že 
septembra smo načrtovali, da bomo imeli športni dan. Štirinajstič zapored smo izvedli 
družinski pohod. Poleg učencev, njihovih bratov in sester, staršev in starih staršev 
ter učiteljic se ga je udeležil tudi ravnatelj matične šole Izidor Selak.

in pripomočkov, ki so služili pri gradnji ceste, 
ozkotirne železnice in bunkerjev. V zaključnem 
delu smo se v bunkerju pomerili v balinanju 
z lesenimi kroglami ali zunaj s postavitvijo 
podkve na količek. Tudi to je poseben čar in 
užitek. Obe aktivnosti priporočam.

V Lučine smo se vračali po stezi mimo 
Jožka, Matečka, Zabončarja in Arharja na Dolge 
Njive, nato spet po glavni cesti do Lučin, kjer 
smo pohod v zadovoljstvo vseh tudi zaključili. 
Vreme nam je bilo izjemno naklonjeno, narava 
odeta v prečudovite pomladanske barve, dobra 
volja je kar prekipevala v vseh prisotnih.

Martina Jelovčan, vodja PŠ Lučine

Prijateljstvo je dar človeku 
Zapisana naslovna misel je zadnjo 

marčevsko nedeljo odmevala v dvorani 
Kulturnega doma Lučine. Tam smo se zbrali 
otroci iz vrtca, učenci PŠ Lučine, vzgojiteljici in 
učiteljice ter vsi, ki so se odzvali našemu pova-
bilu na prireditev ob materinskem dnevu.

Vsak razred se je predstavil s svojimi 
točkami. Učenci so recitirali, peli, plesali, igrali 
dramske igrice ter tako pokazali svoje znanje. 
Z nami je nastopila tudi mladinska skupina 
KUD Zala Lučine.

Po končani prireditvi so se vsi obiskovalci 
lahko še zadržali ob prigrizku, ki ga je pripravila 
Krajevna skupnost Lučine, mame pa so domov 
odšle z rožico v roki.

Vsem prisotnim se zahvaljujemo za obisk in 
sodelovanje pri lepo izpeljani prireditvi.

Alenka Frank

Pogumno, odločno, prijazno in strokovno so 
svoj nastop opravili učenci, ki so zastopali šolo 
na festivalu turističnih podmladkov Turizmu 
pomaga lastna glava, v Mercatorjevem centru na 

Iz PŠ Sovodenj

Pod Ermanovcem in Bevkovim vrhom se dogaja
Pomladni sončni žarki so priklicali na plano učence Podružnične šole Sovodenj 
in z njimi povezane dogodke.

Primskovem. V Zgodbe turizma so vpletli tri like, 
in sicer mlinarja Jurja (po legendi Lojzeta Zu-
panca, Skopuški mlinar), kontrabantarico Mico 
(iz časa rapalske meje) in vaškega posebneža 

Na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, kjer smo prejeli zlato priznanje.
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Miklavža, ki je ljudem nekoč popravljal čevlje, 
dežnike, ure in lonce. O njih so zaigrali kratke 
dvogovore, o delu pa zapeli dve avtorski pesmi. 
Vsak lik in pomočnica sta potem obiskovalce 
vabila na delavnice. Porisali so vrečke, oblik-
ovali piškot magnet, naredili miniaturni odlitek 
konfina, zgubali lonček za lovljenje bombona in 
sestavili preprosto uro. Komisija je v pisni nalogi, 
na razstavnem prostoru in v živi predstavitvi 
naštela dovolj točk za zlato priznanje. S tem so 
si učenci zagotovili še udeležbo v Mariboru na 
vseslovenski predstavitvi najboljših turističnih 
stojnic iz posameznih regij. Z delavnicami bodo 
v maju popestrili dogajanje še na prireditvi TD 
Sovodenj, Janez že kleplje, in na prireditvi PD 
Sovodenj, Škrat na Ermanovcu. 

Turistično tržnico s 14 razstavnimi prostori go
renjskih šol so si ogledali vsi učenci šole Sovodenj, 
še pred tem pa obiskali časopisno hišo Gorenjskega 
glasa, kjer so jih zelo prijazno sprejeli.

Dva učenca sta stopila tudi pred kamere RTV 
Slovenija za oddajo Na lepše, ko so na Mrzlem 
Vrhu posneli igrani prizor kontrabanta. V 
bližajočih tednih bodo igralci dramske skupine 
odigrali še več tovrstnih prizorov.

Milka Burnik
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Prijetna pomladna doživetja
Naši učenci so pomlad že šesto leto zapored 

ponesli tudi v domove starejših krajanov Kra-
jevne skupnosti Poljane, ki so stari nad 75 let.

Učenci 1. triletja so v začetku marca na 
tehniškem dnevu izdelovali drobna darila na 
temo pomladi. Letos so bile to rožice v okrasnih 
lončkih, ki so jih izrezali in izdelali v kombinaciji 
enobarvnega in pisanega papirja, nekaterim so 
dodali tudi okrasne gumbe. Vsakemu darilu so 
priložili kratko lepo misel. Ustvarjalo je okrog 
100 učencev, več kot 70 učencev naše šole pa 
je obiskalo več kot 160 krajanov. Mogoče je 
starejšim še več kot samo darilo pomenilo to, 
da so jih učenci obiskali, z njimi izmenjali nekaj 
prijaznih besed, jim prinesli pozdrave ter dobre 
želje učencev in delavcev šole, predvsem pa, da 
so jim rožice izročili osebno.

Četrtošolci so pozornost namenili svojim 
mamicam in jim za materinski dan spekli 
piškotke presenečenja.

Prebujajo se rastline in živali, prebuja se vsa 
narava. Zato je z naravo v tem času povezanih 
vse več šolskih dejavnosti, tudi naravoslovni 
dnevi. Učenci 6. razredov so prebujanje ras-
tlin opazovali v Arboretumu Volčji Potok, 
sedmošolci pa so naravoslovni dan preživeli v 
živalskem vrtu v Ljubljani. 

Mladi planinci so se sredi marca povzpeli 
na Kofce, konec prvega pomladnega meseca 
pa še na Osolnik. 

Gibanje seveda ostaja stalnica ne glede na 
letni čas. Starejša skupina mladih planincev 
je v sončnem, a vetrovnem vremenu osvojila 
Osolnik in s tem opravila svoj 3. pohod v tem 
šolskem letu. Osmošolci so športni dan preživeli 
v bazenu, malčki iz Vrtca Agata in učenci 1. 
razreda pa so ob pomoči starejših učencev 

Iz OŠ Poljane

Iz zime v pomlad, iz Planice v živalski vrt, 
iz telovadnice v Državni zbor …
Še zadnje vzdihljaje zime so okusili učenci izbirnih predmetov šport za sprostitev, 
likovno snovanje ter tisti, ki so zavarovani pri Zavarovalnici Triglav. Četrtkov tren-
ing na planiški velikanki je že tradicionalno namenjen osnovnošolcem in dijakom. 
Ogledali so si treninge poletov, kvalifikacij pa si niso mogli ogledati zaradi težav s 
snegom na skakalnici. Ker so tako močno navijali, so naši skakalci dosegli odlične 
rezultate. Dobili so tudi avtograme nekaterih slovenskih in tujih skakalcev. 

uživali v številnih športnogibalnih aktivnostih 
v telovadnici.

Ajda iz 1. b je takole strnila svoje vtise: 
»Najljubši mi je bil poligon z blazinami, nič me 
ni bilo strah, da bi se kam udarila. Zanimiva je bila 
tudi postaja, kjer smo morali premagati napeto 
vrvico – bilo je, kot da bi lezla skozi pajčevino.« 

O varovanju okolja in ribicah …  
Ribiška družina Visoko je 1. aprila, ko se 

je začela ribiška sezona, na šolskem hodniku 
postavila razstavo rib z namenom, da bi mlade 
spodbudili k ribolovu. 

Uredništvo revije Moj planet je izbralo 
nagrajence 5. nagradnega natečaja za naj strip 
na temo Zimska dogodivščina. Na natečaj je 
prispelo 272 izdelkov, izbranih pa je bilo sedem 
učencev, med njimi tudi naša učenka Izabela 
Malovrh.  Iskreno ji čestitamo.

»Flu … flu … Flupi, leteti zna kot riba …,« 
se je slišalo izza vrat šolske knjižnice, kjer so 
prvošolci brali svoje prvo Ekobranje.

Ob zgodbi Flupi in voda, ki jo je najmlajšim 
šolarjem predstavila knjižničarka Majda Bernik, 
so ponovili svoje znanje o varovanju okolja in 
na ustvarjalnodomišljijsko popotovanje kasneje 
povabili tudi škarje ter odpadni material. Iz alu 
pokrovčkov jogurtov in pudingov so nastale krasne 
ribice v akvarijih. Ti so  po mnenju prvošolčkov 
takšni, kakršna bi morala biti vsa morja sveta – čisti, 
pa seveda polni življenja in veselja.

Učenci 1. in 2. razredov so obiskali rojstno hišo 
slikarja Ivana Groharja v Sorici. Četrtošolci so v 
sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije sodelovali 
v nacionalnem filmskovzgojnem programu. 
Najprej so si v Kinu Žiri ogledali animirani film 
Deček in svet in se po ogledu tudi pogovorili o 
vsebini in sporočilu filma. V šoli so kasneje izvedli 
delavnice animiranega filma in v skupinah naredili 
svoj animirani film, za katerega so si sami zamislili 
scenarij in izdelali like ter sceno. 

2. aprila je v Biotehniškem centru Naklo  
potekalo 25. regijsko srečanje mladih razisk-
ovalcev srednjih in osnovnih šol Gorenjske, na 
katerem je naša šola predstavila sedem razisk-
ovalnih nalog z različnih področij.

Gostili smo otroški parlament … 
V naši šoli je potekal občinski otroški 

parlament občine Gorenja vas  Poljane na 
temo Izobraževanje in poklicna orientacija. 
Učencem šolske skupnosti naše šole so se 
pridružili predstavniki OŠ Ivana Tavčarja, 
poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 

Žan Mahnič, direktor podjetja Polycom Iztok 
Stanonik, ravnateljica in pomočnik ravnateljice 
naše šole ter svetovalni delavki obeh šol.

V ponedeljek, 13. marca, se je šolska novi-
narka Tina Bradeško kot novinarka odpravila s 
Patricijo Raztresen in njeno spremljevalko Mašo 
Stanonik v Ljubljano na 25. zasedanje nacional
nega otroškega parlamenta. Tina je povedala: 
»Novinarji smo se ločili od mladih parlamen-
tarcev in odšli na balkon. Najprej je predsednik 
države Borut Pahor vsem skupaj povedal nekaj 
lepih misli, od katerih me je najbolj prevzela 
naslednja: »Ne naredite slabega drugim, kot ne 
želite, da bi drugi to storili vam.« Tudi poslanka 
Violeta Tomič, sicer igralka, nam je položila na 
srce: »Preden ne poskusite, ne boste naredili nič. 
Treba je poskusiti.« Nato je prišel predsednik 
Vlade RS Miro Cerar, ki nam je povedal: »Ni 
nujno, da že v otroštvu veš, kaj boš.«

Po nagovorih so se mladi parlamentarci 
razdelili v štiri skupine, v katerih so razpravljali o 
poklicih prihodnosti, o vseživljenjskem učenju, 
o formalnem in neformalnem izobraževanju ter 
o tem, da so pomembni vsi poklici. 

Vsaka skupina mladih parlamentarcev je 
pripravila vprašanja, na katera je odgovarjal 
predsednik. 

… in sodelovali na turistični tržnici  
v Kranju 

Učenci Podružnične šole Javorje so se v 
okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava 
udeležili Turistične tržnice Mercator v Kranju. 
Njihov projekt ima naslov Podblegaška vasica, 
v njem pa predstavljajo svojo idilično vasico Ja-
vorje ter zgodbe, ki jih prebivalci pripovedujejo 
maskoti javorske šole – Javorčku: o velikanu 
z Blegoša, o velikanu Gorjanu in o coprnicah. 
Poleg zgodb se radovedni Javorček nauči tudi 
oglarjenja, risanja, peke piškotov, v javorskem 
gozdu pa najde celo meteorit.

Projekt Podblegaška vasica si je na Turistični 
tržnici v Mercator centru v Kranju prislužil 
srebrno priznanje. Čestitamo!

Da si učenci nekoliko razširijo obzorja in stopijo 
prek meja, vsako leto poskrbi učiteljica nemščine 
Urška Štajer, ki učence tega izbirnega predmeta 
popelje v tujino. Letos so se  odpravili v Celovec, 
kjer so si ogledali svet v malem, miniaturne stavbe 
s celega sveta – znameniti Minimundus.  

Če smo bili na velikonočni ponedeljek pros-
ti, je teden, ki je sledil, ravno tako vključeval pet 
šolskih dni – sobota je bila za nas delovna. Ven-
dar so običajni pouk imeli le učenci razredne 
stopnje. Učenci 7. razredov so imeli športni 
dan – atletiko, osmošolci so na tehniškem dnevu 
izdelovali gonila in risali s programom cicicad, 
devetošolci pa so se za Soro sprehodili do 
Srednje vasi – do Kmetije Pr' Jekucu, kjer jim 
je gospodar Štefan Inglič predstavil čebelarstvo 
po dolgem in počez. 

Bernarda Pintar

Utrinek s športno-gibalnih delavnic 
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Prvi dan so se predstavili otroški pev
ski zbori (OPZ): Rutice Osnovne šole (OŠ)  
Ivana Tavčarja Gorenja vas, Mavrica OŠ 

Po šoli se je razlegala pesem

Srečanje otroških in mladinskih  
pevskih zborov na osnovni šoli Poljane
13. in 14. aprila je naša šola v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti organizirala Območno srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov. Srečanje je potekalo dva dneva, saj se ga je udeležilo deset 
otroških in šest mladinskih pevskih zborov iz osnovnih šol iz Poljanske in Selške 
doline ter Škofje Loke.

Ivana Tavčarja Gorenja vas, OŠ Žiri, zbor 
podružnične šole Reteče, OŠ Cvetka Golarja, 
mlajši in starejši otroški zbor OŠ Ivana Gro-

Razstava ročnih del v Javorjah
Po novem letu so se žene iz Javorij in okoliških vasi na Nadino pobudo pričele 

zbirati pri ročnem delu v župnišču. Župnik g. Istenič jim je ob sredah popoldne prijazno 
odstopil učilnico in jim še postregel s toplim čajem. To je bilo predvsem druženje žena 
in deklet, pa tudi pridni fantiči so prinesli nekaj zanimivih idej. Udeleženke so prinesle 
različna ročna dela, ob katerih je vsaka dobila kar nekaj idej tudi za nadaljnje ustvarjanje. 
Sproti so se dogovarjale, kaj se katera želi naučiti in so to realizirale. Klekljarice so se 
učile plesti in kvačkati, pletilje vezti, vsi pa izdelovati različno cvetje ...

Na veliki ponedeljek so žene vsa dela prinesle v župnišče, kjer so jih postavile  na 
ogled. Obiskovalci so bili navdušeni in se niso mogli načuditi široki paleti mojstrovin. 
Ob tej priložnosti so po obeh mašah obiskovalce tudi postregle s svojimi dobrotami, 
vinom in čajem. 

Zima je kar prehitro minila, zato marsikatero delo ni dokončano in bo moralo počakati 
do naslednje sezone, kajti polje in vrt kličeta pridne roke. Žene pa so  dogovorjene, da 
se letos že s prvim mrazom  srečajo pri novem učenju in ustvarjanju.

Karla Šturm

harja, OŠ Škofja Loka  Mesto, OŠ Železniki 
in OŠ Poljane. 

Drugi dan so nastopili mladinski pevski 
zbori (MPZ) z osnovnih šol Ivana Tavčarja 
Gorenja vas, Ivana Groharja in Cvetka Golarja 
Škofja Loka, Železniki, Žiri in Poljane.

Mladi pevci so pred nastopi imeli akustične 
vaje v šolski telovadnici, ki je bila prirejena 
in olepšana za ta dogodek. Vsak zbor je na 
nastop čakal v določeni učilnici, predvsem 
mladinski zbori pa so med nastopom sedeli med 
občinstvom in poslušali ostale. V učilnicah so se 
upevali in po celi šoli se je razlegala pesem.

Še lepše pa je bilo poslušati prave nastope, 
ki jih je povezovala Monika Tavčar, pozorno pa 
sta jih spremljala tudi strokovna spremljevalka 
Katja Kovač Gruber in producent srečanja Janez 
Jocif. Po srečanju so se vsi zborovodje srečali 
v zbornici na strokovnem pogovoru. Kako je 
srečanje doživelo nekaj učenk mladinskega 
pevskega zbora naše šole, si preberite spodaj. 

Bernarda Pintar

»Na pevski reviji smo nastopali 
zadnji, zato sem bila zelo živčna. 
Vsi pevski zbori so bili dobri, tako 
da sem imela še več treme. Ko sem 
nekajkrat pogledala gospo, ki nas 
je ocenjevala, sem bila prepričana, 
da smo slabi, ker se ni čisto nič 
smejala. Ko je bilo konec, sem si 
oddahnila. Zdelo se mi je, da nam 
je šlo veliko bolje kot na vajah. Zdaj pa samo še čakam, da 
izvem, katero mesto smo dosegli.« (Taja Rupar, 7. a)

»Mislila sem, da bo več gledalcev, 
ampak je še bolje, da jih ni bilo 
preveč, saj sem imela že tako veliko 
treme. Spremenila bi le to, da bi se 
po koncu ali pred začetkom revije 
lahko s prijateljicami iz drugih 
šol malo družili in klepetali. Drugi 
zbori so mi bili zelo všeč. Prizori, 
ki so jih zaigrali učenci 6. razreda 

poleg našega petja, so bili zelo zanimivi in mislim, da je bilo 

drugim zborom to zelo všeč. Upam, da smo naredili vtis 
na ocenjevalko, ki je vse zbore pozorno gledala. Učitelj 
Matjaž Slabe nas je zelo pohvalil in rekel, da bi rad to še 
večkrat ponovil. Tudi sama bi nastopila še enkrat.« (Natea 
Novak, 7. a)

»Vsi pevski zbori so peli zelo dobro 
in lepo jih je bilo poslušati. Največ 
sem se družila z učenci iz Gorenje 
vasi, ker smo se že prej poznali.« 
(Tina Bradeško, 8. a)

»Letos je pevska revija potekala na 
naši šoli. 
Bilo mi je všeč, saj smo dobro 
odpeli svoj nastop. Tudi ostali 
nastopi so mi bili všeč, najbolj pa 
nastop MPZ OŠ Cvetka Golarja 
iz Škofje Loke. Na pevski reviji 
sem uživala in se imela zelo lepo. 
Upam, da bo naslednje leto še 
lepše.« (Sabina Bohinc, 8. b)

OPZ Gorenja vas med nastopom
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David Oblak v ŠD Poljane sodeluje že od 
malih nog, ko ga je vanj pritegnil oče Darko. 
Dodobra je spoznal delo v delovnih akcijah, 
ki so jih izvajali člani društva, kar je dobra 
popotnica za uspešno vodenje v prihodnje. Z 
Davidom Oblakom smo se pogovarjali o načrtih 
v prihodnje in o projektih, ki že tečejo. 

Delo ŠD Poljane spremljaš že od malih nog. 
Kako vidiš njegovo delovanje do sedaj?

Delovanje društva vidim pozitivno, njegovo 
poslanstvo še vedno ostaja nespremenjeno. 
Če citiram ustanovni občni zbor iz leta 1970: 
»Glavno vodilo za ustanovitev društva je bila 
organizacija mladih ljudi, s katero bi jih navadili 
na zdravo športno življenje brez alkohola in 
cigaret.« Upam, da bo sedaj mladina raje za-
hajala na smučišča, v telovadnico ali na športno 
igrišče, kot pa da bi zapravljala svoj dragoceni 
čas po gostilnah ali v brezdelju. Od nekoč se 
je spremenil le čas, v katerem je vsega postalo 
preveč, prostega časa pa premalo. Poslanstvo 
društva kljub temu ostaja enako.

Člani društva so volili novega predsednika 
in vodstvo, saj se je prejšnjemu predsedniku 
iztekel dvoletni mandat. Kako in zakaj je 
prišlo do odločitve, da sprejmeš to funkcijo?

Na tem mestu bi se rad zahvalil prejšnjim 
predsednikom in ostalim, ki so žrtvovali veliko 
svojega prostega časa, da je športno društvo še 
vedno aktivno. Za funkcijo sem se po dolgem pre-
misleku odločil zato, ker sem imel veliko podporo 
ljudi, poleg tega sem v društvu doživel kar nekaj 
nepozabnih dogodkov; prek društva sem pridobil 
tudi veliko življenjskih izkušenj. Poleg tega pa tudi, 

Pogovor z novim predsednikom ŠD Poljane

»Bolj se bomo povezovali, 
več bomo dosegli«
Na občnem zboru Športnega društva (ŠD) Poljane konec februarja so člani 
društva soglasno potrdili novo vodstvo. Odslej bo društvo vodil David Oblak.

ker so ljudje, ki so vpleteni v društvo, podobnega 
mnenja, kot sem sam – da se naredi nekaj za domači 
kraj, da se razvija šport in se ljudje med seboj 
družijo ob raznih športnih dogodkih.

V delu vizije za nadaljnje delovanje 
društva je zapisano tudi, da je potrebno obu-
diti ime ŠD Poljane v miselnosti občank in 
občanov Poljan in okolice. Na kakšen način 
nameravate to doseči?

Naša želja je, da obudimo spomin na stare 
čase športnega društva, ko je beseda prosto-
voljstvo imela velik pomen in ko so si ljudje vzeli 
čas, da so se skupaj družili ter poleg tega naredili 
še kaj dobrega za okolico in zase. Kar nekaj idej 
imamo, če jih naštejem: privabiti čim več ljudi 
na že obstoječe prireditve: Blatfejst, Kolesarska 
dirka Poljane‒Stari vrh, Rekreativko, ŠvicBol 
Poljane in Visoški tek. Poleg teh prireditev bomo 
organizirali različne delovne akcije, s katerimi 
bomo uredili hiško na Golavi, postavili trim stezo 
... Poleti se bomo udeležili tekaških dogodkov, 
oviratlona, raznih izletov ... V kratkem bo tudi 
zaživela oglasna deska na steni gostilne Na 
Vidmu. Vemo, da je današnji tempo življenja 
zelo hiter, a kljub temu mislim, da se vedno naj
de čas, da se posameznik pridruži kateri izmed 
aktivnosti, se sreča s kom, ki ga že dolgo časa ni 
videl, in obenem še kaj dobrega naredi.

V viziji je zapisano še, da je treba zagotoviti 
večjo povezanost z drugimi društvi v občini. 
Morda v društvu že potekajo kakšne aktivnosti 
oziroma so načrtovane, da bi to tudi dosegli?

Člani društva smo o tem že razpravljali in 
bomo tudi v bodoče. Mislim, da bolj kot se bomo 
povezovali, več bomo lahko dosegli. Poleg tega 
bomo lahko k različnim dejavnostim privabili 
več ljudi. Ker je vsako društvo na določenem 
področju bolj domače in ima določeno znanje, 
je sodelovanje dokaj preprosto: vsak pokrije 
določeno področje, organizira dogodek in 
povabi še ostala društva, da se pridružijo. Bistvo 
je, da si med sabo lahko pomagamo in prepričan 
sem, da vsi stremimo k istemu cilju – to je 
motivirati ljudi k boljšemu življenju.

Plan dela za leto 2015 predvideva orga-
nizacijo ustaljenih prireditev društva. Do 
konca aprila naj bi zaživela nova trim steza, 
ki jo društvo ureja na Golavi. Kako potekajo 
dela, kaj je že narejeno, kaj je še potrebno 
storiti, da bo trim steza zaživela?

Dela so v polnem teku, z lastniki smo se dogo-
vorili. Še enkrat se jim lepo zahvaljujem za sode-
lovanje. Trim steza je v zaključni fazi pridobivanja 
materiala, ki je potreben za izvedbo samega 
projekta. Do sedaj smo natančno določili pot, po 
kateri bo potekala sama steza  ter uredili hiško na 
Golavi, mimo katere bo steza potekala. V načrtu 
je nekaj delovnih akcij, s pomočjo katerih bomo 
pripravili les za postavitev trim steze in vse ostalo, 
kar je še potrebno za njeno uporabo. Na stezi bo 
postavljenih osem delovnih postaj, namenjenih 
treningu. Naprave bodo smiselno razporejene 
po celi stezi. Izbor vaj je odvisen od njihovega 
prispevka k vsestranskemu razvoju psihofizičnih 
lastnosti uporabnikov vseh starostnih skupin, z 
različnimi stopnjami telesne pripravljenosti. Na 
začetku steze bo postavljena oglasna deska, na 
kateri bo zemljevid in natančen opis vseh postaj, 
poleg tega bo vsaka postaja vsebovala še natančna 
navodila, kako se uporablja. Oblikovanje trim 
steze smo zaupali Borisu Oblaku. Trim steza bo 
na lastno odgovornost na voljo vsem, ki jo bodo 
želeli uporabljati. Ker bo za športno društvo 
precejšen zalogaj, vabim vse, ki ste pripravljeni 
prispevati k njenemu nastanku, da se obrnete na 
vodstvo našega društva. 

Kristina Z. Božič

Aktivnosti v okviru projekta Rekreativko bodo potekale 
od maja do oktobra, enkrat mesečno. Namenjene so 
rekreaciji za vse starostne kategorije, tako za starejše 

kot družine z otroki, posameznike in skupine. V 
projekt so vključene različne športne zvrsti. Aktivnosti 

se lahko udeležijo tudi tisti, ki sicer niso člani 
društva. Najprej bo 17. maja potekal pohod Soriška 
planina–Lajnar–Možic. Dogodku bo 30. maja sledil 

tradicionalni Visoški tek. 

Vabljeni, da se pridružite ŠD Poljane. Vse informacije 
o delovanju društva so na voljo na internetni strani: 
www.sdpoljane.si, na Facebook strani: sdpoljane, 
elektronski pošti: info@sdpoljane.si ter na oglasni 

deski na steni gostilne Na Vidmu.

Novi predsednik ŠD Poljane
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Na Golavi potekajo obnovitvena dela (prej – potem).
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Odprtje občinskega 
kolesarskega kroga  
bo 9. maja 

Prva uradna tura za navdušene kolesarje se 
bo začela ob 8.30 na Trgu Ivana Regna v Gore-
nji vasi. Pot bo kolesarje vodila po že utečenem 
kolesarskem krogu, tako kot lani bodo prevozili 
prvo etapo od Gorenje vasi čez Žirovski Vrh, 
Goli Vrh, Lučine, Pasjo ravan in Bukov Vrh do 
Visokega in nazaj v Gorenjo vas. 

Najbolj vztrajni si bodo letos z osvojenim 
krogom in vsemi vtisnjenimi žigi, ki jih bodo 
nabirali ob poti, prislužili kolesarske rokavice. 
Po majici in nogavicah ter bidonu v preteklih 
letih bodo prihodnje leto za darilo prejeli hlače 
in tako v prihodnje sedali na kolo v opravi z 
logotipi gorenjevaške občine. Med tistimi, ki si 
bodo privozili celoten komplet, bodo leta 2017 
izžrebali nekoga, ki bo prejel kolo. Dodatne in-
formacije o začetku kolesarske sezone v občini 
dobite pri Marjeti Šifrar z občinske uprave 
(marjeta.sifrar@gmail.com, tel. št. 04/51-83-
120 in 031/685-524).  

D. P. 

Že dolgo treniraš alpsko smučanje. Kdaj 
si začela trenirati in katero disciplino?

Treniram že 9. sezono. Začela sem, ko sem 
bila stara štiri leta in pol. Najprej sem se učila 
osnov smučanja, ko sem prišla v kategorijo 
mlajših cicibank, pa sem začela še z veleslalo-
mom med vratci in slalomom na količke. 

Treniraš že od majhnih nog. Zakaj si 
se odločila ravno za smučanje? Kdo te je 
navdušil?

Ja, res je. Med zimskimi počitnicami smo 
bili z družino na smučanju in ko so me takrat 
postavili na smuči, se je pokazalo, da bi to rada 
počela. Starši so v meni videli talent za smučanje, 
zato so me naslednjo zimo vpisali v alpsko šolo v 
Smučarski klub Alpetour v Škofji Loki.

Ali si v družini edina smučarka?
Ne, v naši družini smučamo vsi. Drugi sicer 

samo rekreativno, razen mlajšega bratca Lenarta, 
ki tudi hodi v alpsko šolo v isti klub kot jaz.

Že zjutraj se odpraviš na trening. Kako 
poteka tvoj dan?

Pozimi, ko je smučarska sezona, se odpra-
vimo z zbirnega mesta v Škofji Loki včasih že 
zelo zgodaj, to je že pred 6. uro zjutraj. Tako 
je na začetku sezone, ko gremo na trening v 
Avstrijo, saj pri nas še ni snega. Domov pridemo 
po 16. uri, tako da mi ostane le še malo časa 
za druge stvari. Veliko bolje je, ko tudi pri nas 
zapade sneg. Zjutraj ni treba tako zgodaj od 
doma in tudi domov pridem kakšni dve uri prej. 
A vseeno ni veliko prostega časa, saj moram 
narediti še kaj za šolo.

Pred tekmo je verjetno veliko priprav. 
Kako se pripraviš na tekmovanje?

Intervju z Rebeko Oblak, državno prvakinjo v alpskem smučanju

»Ponosen si na vsako medaljo  
in vsak pokal, ki ga dobiš.«
Rebeka Oblak, učenka 8. razreda Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, 
je pred kratkim osvojila naziv šolske državne prvakinje v alpskem smučanju na 
Krvavcu, odlično pa se je odrezala tudi na tekmovanju Pinocchio v Italiji. Ob 
teh dosežkih smo jo povprašali o njenem vsakdanu.

Pred tekmo načeloma ni drugih priprav kot 
to, da pridno in redno treniraš. Seveda je pa 
potrebno pripraviti smuči – napraviti dober 
servis in jih ustrezno namazati. 

Ali tvoja prehrana kaj vpliva na ak-
tivnost? Kako?

Seveda. Potrebno je jesti bolj hranljivo 
hrano, tako, ki ti da moč. 

V zimskem času ogromno smučaš. Kdaj 
se učiš?

Pozimi sem res veliko odsotna od pouka. 
Šolske obveznosti poskušam opraviti sproti, a 
mi ne uspe vedno. Sploh januarja, februarja in 
marca sem v velikem zaostanku. Se pa v šoli 
vedno dogovorim z učitelji, da nadoknadim 
zaostanek po zaključku smučarske sezone.   

Marca si postala šolska državna prvakinja 
na Krvavcu. Kakšni so bili tvoji občutki?

Najprej sem bila presenečena, da mi je uspelo. 
Seveda sem se tega svojega uspeha veselila. S 
tem sem dobila potrditev, da dobro treniram. 

V smučanju si odlična. Kaj pa drugi 
športi? Se ukvarjaš še s katerim?

Moj glavni šport je smučanje, saj mi vzame 
veliko časa. Pozimi treningi na snegu, poleti 
pa vsak dan suhi kondicijski trening. Seveda se 
ljubiteljsko ukvarjam tudi z drugimi športi, saj so 
moji kondicijski treningi sestavljeni tudi iz njih. 

Na kateri svoj dosežek si najbolj ponosna?
Na vsako medaljo in pokal, ki ga dobiš, si 

ponosen. Omenila bi zlato medaljo, ki sem jo do-
bila, ko sem bila starejša cicibanka, to je bilo v se-
zoni 2011/2012, ko sem postala državna prvakinja 
na državni ravni. Sezono prej (2010/2011) sem v 
isti kategoriji prav tako dosegla prvo mesto na 
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mednarodnem tekmovanju v Zancolanu v Italiji. 
V letošnji sezoni (2014/2015), ko sem v kategoriji 
mlajših deklic, pa bi izpostavila zlato medaljo na 
mednarodnem tekmovanju na Češkem. Najbolj 
pa sem ponosna na dosežke na mednarodnem 
tekmovanju, to je na 33. Pokalu Pinocchio v Italiji, 
kjer sem osvojila zlato medaljo v slalomu v kate
goriji U14 in 3. mesto v veleslalomu v kategoriji 
U14 ter po razvrstitvi organizatorja postala tudi 
najuspešnejša tuja tekmovalka. 

Čestitke za vse te odlične rezultate in 
veliko uspehov še naprej ti želimo. Kakšni 
pa so tvoji načrti in želje?

Želim si, da bi lahko še naprej trenirala 
smučanje in da ne bi bilo nobenih poškodb, glede 
na to, da sem začela trenirati tudi supervelesla-
lom, kjer je hitrost smučanja že zelo velika.

Živa Cegnar in Manca Matko
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Najprej si je potrebno zastaviti konkretne 
in dosegljive cilje. To pomeni, da si dovolj 
zgodaj postavimo cilje, ki morajo biti konk-
retni in realni (npr. sedmo poglavje se bom 
naučil v treh dneh). Glavni cilj, da bo izpit 
opravljen uspešno, si je potrebno razdeliti na 
več manjših ciljev, ki jih umestimo v termin-
ski plan. Koliko časa potrebujemo za učenje, 
je odvisno od količine in zahtevnosti snovi 
ter od zmožnosti učenja, tako pomnjenja kot 
koncentracije. Med učenjem so priporočljivi 
tudi krajši ali daljši odmori in v čas učenja je 
potrebno všteti tudi nenapovedane situacije kot 
npr. obisk prijatelja … Vsako uro učenja naj bo 
vsaj deset minut odmora (privoščimo si kozarec 
vode in nekaj pretegov). Daljši odmor naj bo 
v znamenju manjšega obroka in po možnosti 
počasnega teka ali sprehoda v naravo. Svež 

Koristni nasveti

Koraki do kakovostnega učenja
Še nekaj več kot mesec dni šolarje in dijake loči do konca šole in do začetka 
zasluženih počitnic. A do takrat so pred njimi še odločilni testi in spraševanja, 
ki lahko pripomorejo k boljši oceni pri posameznem predmetu in nenazad-
nje tudi k boljšemu končnemu učnemu uspehu, ki na koncu osnovnošolskega 
in srednješolskega izobraževanja šteje tudi kot »vstopnica« za nadaljnje 
izobraževanje in začetek poklicne poti. A kako se na učenje pripraviti, da ne 
bomo obupali in da uspeh ne bo izostal?

zrak dobro dene možganom, ki bodo tako znova 
pripravljeni za učenje. Pomemben dejavnik 
pri učenju so tudi ustrezni pogoji, saj učenje, 
medtem ko gledate televizijo, poslušate radio … 
oziroma ste z mislimi čisto pri drugi stvari, nima 
učinka. Poskrbeti je potrebno, da se nahajate v 
ustreznem ambientu: soba naj bo svetla, miza 
urejena, zapiski in vsa potrebna literatura naj 
bodo smiselno razdeljeni, pisala, markerji, sa-
molepilni lističi, prazni listi naj bodo na dosegu 
roke, zvok telefona in računalnik ugasnjen, če 
pri učenju ni potreben. 

Pomagajmo si z  
miselnimi vzorci in vizualizacijo 

Pri učenju pomaga tudi, da na začetku 
celotno snov na hitro preletimo. Izpisujmo si 

neznane besede in označujmo ključne besede, 
med učenjem si poskušajmo vsebino vizual-
izirati, napravimo si miselne vzorce za boljše 
povezovanje znanja in na hitro ponovimo, kar 
smo se naučili prejšnji dan. 

Prav tako pa si je dobro prihraniti dovolj 
časa za ponavljanje in utrjevanje snovi. Na poti 
do uspeha pomaga tudi zadosti spanca (sedem 
do osem ur na noč), zdrava prehrana in vera v 
uspeh oziroma samozavest, da ste se sposobni 
naučiti in izpit opraviti uspešno. Možgani poleg 
kisika za nemoteno delovanje potrebujejo 
tudi glukozo, zato je priporočljivo, da v času 
študija poskrbimo za pravilno prehranjevanje. 
K povečanju umskih sposobnosti pripomore 
veliko ogljikovih hidratov (polnozrnate žitarice 
ali polnozrnati riž), zadostna količina sadja ter 
zelenjave. Pa srečno!

Lidija Razložnik

Pred volitvami v Državni zbor (DZ) sem 
obljubil, da bom v slovenskem parlamentu tudi 
glas Poljanske doline in Občine Gorenja vas  
Poljane. Po osmih mesecih mi je kot poslancu 
DZ RS uspelo opozoriti na nekatere projekte in 
težave, s katerimi se dnevno srečujemo občanke 
in občani. Na tem mestu naj se za odlično 
sodelovanje zahvalim našemu županu Milanu 
Čadežu, s katerim sva stalno v stiku in se sproti 
dogovarjava, kaj v prihajajočem tednu lahko 
storiva za našo občino na državni ravni in kaj 

Poslanski kotiček

V parlamentu izpostavljeni projekti  
Občine Gorenja vas - Poljane

je potrebno izpostaviti v parlamentu. Tako sva 
skupaj po oktobrskih katastrofalnih poplavah 
obiskala mag. Tanjo Bogataj, državno sekre-
tarko na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer 
smo se pogovarjali o akcijskem načrtu in na-
daljnjih ukrepih na področju urejanja vodotokov 
v naši občini. Podlaga za obisk sta bila dopis 
in moje poslansko vprašanje Vladi RS. Konec 
decembra sva z županom obiskala Direkcijo 
Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), 
kjer sva se z direktorjem pogovarjala o potreb-
nosti rekonstrukcije ceste Gorenja vas–Todraž 
in sanaciji plazu pri Dvorcu Visoko. Na to temo 
sem že postavil pisno poslansko vprašanje, na 
katerega mi je minister za infrastrukturo odgo-
voril, da v primeru zadostnih sredstev lahko že 
letos začnejo s sanacijo plazu. Direktorju DRSI 
sva z županom predstavila idejo, da bi odstranili 
semaforje in vzpostavili vsaj enosmerni promet, 
če že ne odstranili zapore in sprostili promet v 
obe smeri. Direktor je zagotovil, da bo geolog 
preveril plazenje, in v kolikor ni sprememb in 
je prehod varen, bodo semaforji umaknjeni. 
Veseli me, da je po štirih mesecih prišlo do 
realizacije obljube in odstranitve semaforjev 
ter vzpostavitve dvosmernega prometa. V tem 
času je bil izpostavljen tudi problem Rudnika 
Žirovski vrh in odlagališča Boršt. Z županom 
sva se na to temo sestala z ministrico za okolje 

in prostor Ireno Majcen, ki je proaktivno pris-
topila k reševanju problema in obljubila pomoč, 
v kolikor bomo opravili vsak svojo nalogo. Ver-
jamem, da bo ministrica držala obljubo in bomo 
v kratkem prišli do trajnostne rešitve problema 
odlagališča Boršt. Ministrici za kulturo sem 
v aprilu postavil pisno poslansko vprašanje 
v zvezi z razpisom in sredstvi za turistična 
društva, saj namerava Turistično društvo Slaj
ka Hotavlje ob 100letnici smrti slavista in 
literarnega zgodovinarja Luke Pintarja pri nje-
govi rojstni hiši postaviti spominsko obeležje. 
Odgovor ministrice še čakam. Prav tako imava 
z županom Milanom Čadežem že najavljen 
sestanek pri ministrici glede Dvorca Visoko in 
nadaljnjih projektov v zvezi z njim. Z ministrom 
za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem pa sva 
se v začetku aprila pogovarjala o nujni sanaciji 
glavnega mostu v Gorenji vasi, ki je v čedalje 
slabšem stanju.

V občini Gorenja vas  Poljane imamo torej 
veliko projektov in načrtov, na katere sem 
opozoril v Državnem zboru RS. Kot poslanec 
se bom do konca mandata trudil, da jih bo tudi 
s pomočjo države čim več uresničenih.

Poslanec Žan Mahnič

Prispevek poslanca Žana Mahniča ne izraža nujno 
stališč uredniškega odbora Podblegaških novic.
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Prijave na šesto izvedbo tekaškega praznika 
že potekajo, prav tako priprave tekačev, obisk-
ovalce in domačine pa že zanima, ali je mogoče 
postaviti nov rekord proge.

Za tekaški dogodek do 21. maja zbirajo 
predprijave, startnina je 12 evrov. 15 evrov pa 
bodo zanjo odšteli vsi tisti, ki se bodo na tek 
prijavili na dan prireditve. Športno društvo 

6. KBK

Bo letos padel nov rekord proge?
23. maj bo ponovno v znamenju gorskega teka KBK (Kopačnica-Blegoš-
Kopačnica). KBK vsako leto privabi več tekačev od blizu in daleč, preteklo leto 
je s štirimi tekači iz Italije prerasel v mednarodni športni dogodek.

Marmor Hotavlje (ŠDMH) je letos pripravilo 
tudi družinski paket – ožji družinski člani 
lahko koristijo akcijo 3=2, kjer je mogoče za 
3 prijavljene tekače plačati startnino le za dva. 
Za tuje tekače so za 100 evrov letos pripravili 
turistični paket z dvema nočitvama z zajtrkom, 
ki vključuje udeležbo na teku ter ogled lokalnih 
znamenitosti. 

Trasa proge ostaja ista kot lani, grafični prikaz 
proge pa je na ogled tudi na spletni strani društva. 
Tekači imajo za prihod v cilj časovni limit štiri ure. 
Po izteku časovnega limita tekmovalci postanejo 
pohodniki/tekači in morajo upoštevati vse cestno-
prometne ter druge predpise, organizator pa jih ni 
dolžan čakati v cilju. Pri teku je dovoljena uporaba 
palic. Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji 
bodo prejeli nagrado organizatorja, podeljena bo 
tudi nagrada za moški in ženski rekord proge. 
Vsi udeleženci pa bodo od organizatorja dobili 
praktično nagrado, osvežilni napitek in malico.

ŠDMH soorganizator  
Ultra pušeljc traila

Kot so sporočili iz ŠDMH, bo KBK letos 
speljan v obsegu in vzdušju preteklih let, največji 
poudarek pa bo tokrat poleg sodelovanja v 
Pokalu primorskih gorskih tekov namenjen 
Pušeljcu štirih gorskih tekov, za katerega poleg 
KBK štejejo še Ratitovec, GM4O in Črna 
prst. Hotaveljci se poleg ostalih pripravljajo 
na soorganizacijo največje (v geografskem in 
težavnostnem smislu) športne prireditve v gor-
skem teku, ki bo 20. junija, del trase KBK je 
namreč vključen v projekt Ultra pušeljc trail. Gre 
za več kot 100 kilometrov dolg gorski maraton z 
več kot 6.000 višinskih metrov vzponov in hkrati 
spustov, ki bo v celoto združil vse štiri cvetove 
pušeljca naenkrat in bo hkrati kvalifikacijska 
tekma za »UltraTrail du MontBlanc«. Med 
prijavljenimi so tudi tekači iz naše občine, ki 
bodo še z drugimi 100kilometrski izziv pričeli 
in končali v Podbrdu v Baški grapi.

Dodatne informacije o KBK in Ultra pušeljc 
trailu ter drugih dogodkih društva so na voljo 
na spletni strani ŠDMH.

Lidija Razložnik

Kosmač  
v izjemno dobri formi

Maratonec Anton Kosmač s Hotavelj je na 
15. malem kraškem maratonu pokazal, da je 
že na začetku sezone v odlični formi, saj je s 
časom 1:05:46 osvojil prvo mesto v kategoriji 
polmaraton. Prav tako je z osvojenim časom 
izboljšal rekord proge. »Z rezultatom sem 
izjemno zadovoljen, pogoji za tek so bili 
odlični,« je po teku povedal Kosmač. V začetku 
aprila se je udeležil tudi milanskega maratona, 
kjer je s časom 2:18:07 osvojil deveto mesto 
in s tem najboljšo uvrstitev moških tekačev 
iz Evrope.

L. R.

April in maj sta že nekaj let rezervirana za 
rekreativno trim ligo v košarki, ki jo že vrsto let 
organizira Košarkarski klub (KK) Gorenja vas. 
Letos se je v boj za prestižni prehodni pokal 
podalo šest ekip iz bližnje in daljne okolice. 

Tekme se igrajo vsako soboto v popoldanskem 
času v gorenjevaški telovadnici med 17. in 21. uro. 
Glavni dogodek sledi ob zaključku lige, to je 16. 
maja, ko bo v Gorenji vasi potekal že 3. Dan košarke. 
Pričel se bo že v dopoldanskem času s turnirjem 
ekip U9. Poleg domače ekipe bodo nastopile še 
ekipe Krvavca, Parkljev Ljubljana ter OKŠ Ljubljana. 

Trim liga in Dan košarke 2015
Odigranih bo šest tekem, turnir pa je del državnega 
prvenstva za kategorijo cicibanov. Popoldanski del 
bo rezerviran za zaključne boje trim lige 2015, kjer se 
bo vseh šest ekip pomerilo za končne razvrstitve, do-
bili pa bomo tudi najboljše posameznike letošnjega 
tekmovanja. Razpored tekem trim lige je objavljen v 
koledarju prireditev, kjer lahko najdete tudi razpored 
tekem najmlajših selekcij KK Gorenja vas, ki uspešno 
nastopajo v kategorijah U11 ter U9. 

Vabljeni, da si ogledate zanimive boje pod 
košarkarskimi obroči.

Jaka Trček

Fo
to

: i
z 

ar
hi

va
 K

K 
G

or
en

ja
 v

as

Letos na KBK-ju znova računajo na mednarodno udeležbo. 

Na Slajki nov oskrbnik 
V koči na Slajki vas že med prvomajskimi 
prazniki in do nadaljnjega pričakuje novi 

oskrbnik. Koča bo odprta ob petkih popoldne 
ter ob sobotah in nedeljah ves dan. V ponudbi 

bodo domače dobrote. Vabita Turistično društvo 
Slajka Hotavlje in novi oskrbnik. 
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Na ogled so postavili 45 različnih motorjev, 
ki so večinoma v lasti članov domačega kluba in 
drugih gorenjskih klubov, nekaj so jih pripeljali 
tudi drugi. To je po razstavi v Gorenji vasi pred 
12 leti druga razstava, ki jo je pripravil MK 
Leteči Kranjci. Obenem je bila na ogled še 
razstava znamk iz sveta motošporta. 

Najstarejši na razstavi razstavljeni model 
motocikla je bil iz leta 1923, sledil mu je letnik 
1932. Pri motociklih je poleg starosti pomembna 
predvsem njihova vrednost, nam je povedal pred-

Moto klub Leteči Kranjci

Razstava motociklov starodobnikov
18. in 19. aprila so člani Moto kluba (MK ) Leteči Kranjci v Kulturnem domu v 
Poljanah pripravili razstavo starodobnih motociklov, dirkalnikov in dirkalnih 
prikoličarjev.

sednik kluba Edo Dolenc. Ta se določa glede na 
število proizvedenih primerkov nekega modela ter 
ceno posameznega motocikla. Najdražji med vsemi 
so prav dirkalniki. Na razstavi je bil tako najdražji 
razstavljeni model vreden med 30.000 in 40.000 
evri. Gre za dirkalnik znamke BMW, letnik 1942, 
ki je bil narejen za nemško vojsko ter prirejen za 
uporabo v Sahari. »Vsak motor je poseben,« je pou-
daril predsednik društva. Hkrati je dodal, da člani 
kluba vse delo opravijo prostovoljno. Trenutno je 
v klubu 30 članov, imajo tudi tri častne člane. Klub 
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Najdražji motor na razstavi
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je sicer dobil ime po t. i. Letečem Kranjcu, Ludviku 
Stariču, ki je bil prvi slovenski spidvej zvezdnik. Na 
Razstavi v Poljanah so si obiskovalci lahko ogledali 
pokal, ki ga je Ludvik Starič prejel za zmago v 
dirki na Ljubljanski grad leta 1938. Pokal je klubu 
podaril njegov sin, Denis Starič, ki je sicer eden od 
častnih članov kluba. 

Klubi, kot je MK Leteči Kranjci, s svojim 
delom skrbijo za ohranjanje tehnične dediščine. 
Kot pravi Dolenc, se člani udeležujejo uličnih 
dirk zlasti na Češkem, medtem ko v Sloveniji 
potekajo gorske dirke. Opaža, da mladina za 
tovrstno dediščino ne kaže velikega zanimanja, 
zato bi si želel, da bi se več mladih začelo 
ukvarjati z restavriranjem motorjev ter se več 
vključevati v tovrstne klube. 

Kristina Z. Božič

Sam naslov razstave Razpršenosti je kot 
'opazka' na sodobni čas, razloži avtorica: 
»Živimo v svetu, ki je preplavljen s številnimi 

Kulturni center slikarjev Šubic

Razstava Jerce Oblak Razpršenosti
V Kulturnem centru slikarjev Šubic v Poljanah je še do konca aprila na ogled 
razstava z naslovom Razpršenosti mlade slikarke Jerce Oblak iz Podobena. 
Rojena leta 1990 se je po končani gimnaziji v Škofji Loki leta 2009 vpisala na 
Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer je sep-
tembra 2014 zaključila študij prve stopnje programa slikarstvo, smer slikarstvo. 
Študij nadaljuje na drugi stopnji, na smeri video in novi mediji.

informacijami. Znotraj tega me zanima, kako 
se s tem soočamo in kako to vpliva na našo 
percepcijo. Predmet mojega zanimanja je skozi 

različne tehnike s strani množičnih medijev 
programirani posameznik, ki se zaradi samega 
tempa življenja nima več časa 'zaustavljati'.« 

Dela, ki so postavljena na ogled (slike, 
instalacija in video), so odgovor na vprašanje, 
ki se ji je postavilo med brskanjem po inter-
netu ob istočasno prižganem televizorju in 
hkratnem trudu odgovoriti na pravkar prispelo 
sms sporočilo na telefonu. Tako se sprašuje, 
kako ljudje izbiramo in operiramo s temi 
'razpršenimi' in številnimi informacijami. 
Smo res zmožni vse početi istočasno, ne da 
bi bilo medtem veliko izgubljenega in s strani 
množičnih medijev tudi mnogo vsiljenega. 
»Vsa postavljena dela temeljijo na tem, da na 
nek način izzivajo pogled gledalca, da poišče 
fokus; s samo številčnostjo razbitih podob, 
informacij, s prepletanjem in še dodatnim 
plastenjem ter podvajanjem leteh,« koncept 
razstave predstavi avtorica. 

Jerco trenutno zanimajo video in novi 
mediji, kar je tudi smer njenega študija na drugi 
stopnji. V preteklem letu je sicer sodelovala pri 
projektu Vojna in mir (digitalna scenografija), 
nekaj svojega časa pa namenja tudi grafičnemu 
oblikovanju.

Kristina Z. Božič

Na odprtju razstave v Kulturnem centru slikarjev Šubic
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Kam aprila in maja?
• 25. april od 17. do 19. 30: Trim liga - 3. krog košarkarske tekme: 
Gostilna na Vidmu : Boljših ni, Veterani Taverna : Praktikum in 
Jurčič team : Caffe Silva v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 26. april: Tek generacij na Slajki. Organizira ŠDMH.
• 26. april: Pohod na Slavnik (1028 m). Dodatne informacije in 
prijave pri Zorki Jereb na tel. št. 040/270314. Organizira PD Gorenja 
vas.
• 26. april ob 9. uri: Strokovno srečanje in odprtje tematske poti po 
sledeh gradnje Rupnikove linije v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 26. april ob 17. uri: Kmečka veseloigra Ohcet bo! v dvorani DPD 
Svoboda Žiri. Organizira Klekljarsko društvo Cvetke Žiri in TD 
Žirovski Vrh.
• 29. april od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v 
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 30. april: Kresovanje na Visokem in veselica z ansamblom 
Raubarji. Organizira PGD Poljane.
• 2. maj: Voden ogled na Golem vrhu. Dodatne informacije pri 
Marjeti Šifrar na tel. št. 04/5183120. Organizira Občina Gorenja vas 
 Poljane.
• 2. maj ob 9. uri: Pohod skozi Zalo. Izhodišče pohoda na kmetiji Pr' 
Bukovc, Žirovski Vrh 44. Dodatne informacije in zaželene prijave pri 
Luciji Kavčič na tel. št. 031/693731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 2. maj ob 15. uri: Salamiada in Tržni dan na kmetiji Pr' Bukovc. 
Dodatne informacije pri Luciji Kavčič na tel. št. 031/693731. 
Organizira TD Žirovski Vrh.
• 3. maj: Sajenje krompirja po starem ob dvorcu Ivana Tavčarja na 
Visokem. Dodatne informacije pri Zvonetu Bašlju na tel. št. 041/517
704. Organizira TD Gorenja vas.
• 4. maj ob 17. 30: Zaključek ur pravljic s predstavo: Pika, pika, 
piskrček v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Predstavo bo izvedlo 
Čaramesto. 
• 5. maj ob 18. uri: Odprtje razstave Razkrite roke v Rokodelskem 
centru DUO, Škofja Loka. Razstavljata društvo Up z Jesenic in 
oblikovalska skupina Oloop. Organizira Rokodelski center DUO.
• 6. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v 
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 7. maj od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD) v Gorenji vasi. Organizira 
KORK Gorenja vas.
• 9. maj od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov 
na Trgu Ivana Regna Gorenja vas. Organizira RAS.
• 9. maj ob 8.30: Odprtje kolesarske sezone na Trgu Ivana Regna 
Gorenja vas. Dodatne informacije pri Marjeti Šifrar na tel. št.  
04/5183120. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 9. maj od 9. ure dalje: Dan odprtih vrat Energije narave v 
Todražu. Dodatne informacije pri Valentinu Kalanu na tel. št.  
051/250440. Organizira Energija narave, d. o. o., Todraž.
• 9. maj od 17. do 19. 30: Trim liga – 4 krog – košarkarske tekme: 
Jurčič team : Gostilna na Vidmu, Veterani Taverna : Boljših ni in 
Caffe Silva : Praktikum v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 10. maj ob 10. uri: Turnir U11 v telovadnici Poljane. Organizira KK 
Gorenja vas.
• 10. maj po sv. maši: Kosilo za starejše v dvorani v Leskovici. 
Organizira KORK Gorenja vas.
• 10. maj: 39. spominski rekreativni pohod na Blegoš. Informacije 
na www.pdgorenjavas.com. Organizira PD Gorenja vas.

• 13. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v 
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 15. maj od 17. do 19. 30: Trim liga – 5. krog košarkarske tekme: 
Boljših ni : Caffe Silva, Gostilna na Vidmu : Veterani Taverna in 
Jurčič team : Praktikum v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 16. maj ob 9. uri: 3. dan košarke – turnir U9 – Gorenja vas : OKŠ 
Ljubljana v telovadnici Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KK 
Gorenja vas.
• 16. maj ob 9.45: 3. dan košarke – turnir U9 – OKŠ Ljubljana : 
Krvavec v telovadnici Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KK 
Gorenja vas.
• 16. maj ob 10.30: 3. dan košarke – turnir U9 – OKŠ Ljubljana 
: Parklji Ljubljana v telovadnici Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Organizira KK Gorenja vas.
• 16. maj ob 11.15: 3. dan košarke – turnir U9 – Parklji Ljubljana 
: Krvavec v telovadnici Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KK 
Gorenja vas.
• 16. maj ob 12. uri: 3. dan košarke – turnir U9 – Gorenja vas : 
Krvavec v telovadnici Ivana Tavčarja Gorejna vas. Organizira KK 
Gorenja vas.
• 16. maj ob 12.45: 3. dan košarke – turnir U9 – Gorenja vas 
: Parklji Ljubljana v telovadnici Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Organizira KK Gorenja vas.
• 16. maj od 14. do 22. ure: 3. Dan košarke – finalni turnir trim lige 
v telovadnici Ivana Tavčarja Goreja vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 17. maj po sv. maši: Kosilo za starejše v avli OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. Organizira KORK Gorenja vas.
• 20. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v 
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 21. maj ob 7. uri: Pohod na Golico med narcise. Dodatne 
informacije in prijave pri Valentinu Bogataju na tel. št. 040/377356. 
Organizira PD Gorenja vas.
• 23. maj: 6. KBK, tek/hitra hoja iz Kopačnice na Blegoš in nazaj. 
Organizira ŠDMH. 
• 23. maj od 10. do 12. ure: Delavnica: Iskanje zaposlitve v EU 
in priprava učinkovitega življenjepisa v Coworking centru 
Lokomotiva, Škofja Loka. Dodatne informacije pri Jerneji Klemenčič 
Lotrič na tel. št. 04/5060222. Organizira RAS.
• 24. maj ob 9. uri: Hotaveljska grča – kolesarjenje. Zbor pred ZD 
Hotavlje. Organizira ŠDMH.
• 24. maj: Zaključek 4. sezone akcije Prijatelji Jelenc v zavetišču na 
Jelencih. Organizira PGD Gorenja vas. 
• 24. maj: Čistilna akcija. Čiščenje in urejanje planinske poti in širše 
okolice. Dodatne informacije in prijave pri Romanu Pagonu na tel. št. 
031/556520. Organizira PD Gorenja vas – sekcija varuhov narave.
• 24. maj ob 14. uri: Etnografska prireditev Janez že kleplje in 
veselica z ansamblom Javor. Organizira TD Sovodenj.
• 27. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v 
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 29. do 31. maj: Vikend športa na Sovodnju. Organizira ŠD 
Sovodenj.
• 30. maj ob 9. uri: Škrat na Ermanovcu pred kočo na Ermanovcu. 
Organizira PD Sovodenj.
• 30. maj ob 11. uri: Odprtje razstave Preja pripoveduje in 
pripovedovanje pripovedk v Rokodelskem centru DUO Škofja 
Loka. Organizira Rokodelski center DUO.
• 31. maj: Planinski izlet na Špičasti vrh (1128 m). Dodatne 
informacije in prijave pri Zorki Jereb na tel. št. 040/270314. 
Organizira PD Gorenja vas.
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Izšel je novi katalog za Poljansko dolino 
Februarja je v sodelovanju Turizma Škofja Loka in Občine Gorenja vas 

- Poljane izšel novi katalog za Poljansko dolino. V primerjavi s prejšnjim 
je obširnejši, dodana so poglavja o porokah na Visokem, Rupnikovi liniji, 
Starem vrhu ter o Poti poljanskih dobrot. V veliki meri je osvežen tudi slik-
ovni material, naslovnica pa usklajena s celostno podobo Turizma Škofja 
Loka. Katalog je preveden v angleški, nemški in hrvaški jezik in natisnjen 
v 8.000 izvodih. Na voljo je na info točkah na Škofjeloškem, v večjem 
številu pa tako ponudniki kot društva in organizatorji dogodkov kataloge 
lahko prevzamete na 
Turizmu Škofja Loka 
(Info točka). 

Andreja Križnar 

www.kljucavnicarstvo-marceta.com
 

  inox in kovinske ograje 
    (pocinkane in barvane) 
  notranje in zunanje stopnice 
    (ravne in okrogle) 
  nadstreške 

IZDELUJEMO IN MONTIRAMO
podkonstrukcije za sončne elektrarne
stolpe za telekomunikacijo
dvoriščna vrata
razne konstrukcije po naročilu
storitve z avtodvigalom

kljucavnicarstvo.mm@siol.net  
Reteče 46, 4220 Škofja Loka,  (04) 5138520, (041) 335-841

Takole je videti naslovnica kataloga, ki je usklajena s celostno podobo 
Turizma Škofja Loka.

Že 9. Slovenske klekljarske dneve, tradicio-
nalno prireditev pod okriljem Društva Cvetke, 
so letos preselili v enega najlepših poslovnih 
prostorov v Žireh in tudi bližnji okolici, v 
poslovni center Ika na Strojarski ulici. 

V petek, 24. aprila, popoldan pripravljajo 
okroglo mizo na temo Avtorske pravice pri 
klekljanju, ob 19. uri pa vabijo na odprtje os-
rednje klekljarske razstave žirovskih klekljaric 
Štirje letni časi. 

V soboto, 25. aprila, bodo med drugim orga-
nizirali slikarsko kolonijo  na vrtu pri Bahaču in 
razstavo likovnih umetnikov, pripravljajo pa tudi 
vodene oglede proizvodnje podjetij MSORA ter 
Alpina. Popoldan bodo podelili zlate, srebrne in 

Na visoški njivi bodo tudi 
letos posadili krompir

Člani Turistične ga društva (TD) Gorenja 
vas bodo tudi letos sadili krompir! In to na star 
način – kar pomeni, da bodo orali s konjem, 
zasipali s konjem, sadili na čevelj razdalje in 
oblečeni v starih oblačilih. Tudi malica za njivo 
bo. Ne bosta manjkala niti hlapec in dekla. 
Posadili bodo 800 kilogramov krompirja. Ves 
pridelek bo namenjen šolam v naši občini.

Ta edinstveni etnografski dogodek bo 
potekal 3. maja 2015 ob 15. uri pred Dvorcem 
Visoko. Seveda pa bodo člani TD Gorenja vas 
obiskovalce pogostili s praženim krompirjem. 
Na pomoč jim bodo priskočili tudi člani TD 
Žirovski Vrh, TD Visoko in Kmečke žene. Lepo 
vabljeni! 

TD Gorenja vas

Cvetke letos vabijo v Žiri  
med 24. aprilom in 3. majem

bronaste čipke najbolj unikatnim skodelicam 
kave, ki so jih izdelali sodelujoči na razpisu. 
Pripravili bodo okroglo mizo o vlogi založništva 
na Slovenskem, zvečer pa bodo podelili zlate, 
srebrne in bronaste čipke najboljšim literatom z 
letošnjega literarnega razpisa. 

V nedeljo, 26. aprila, bo popoldan 
najpomembnejše tekmovanje v klekljanju tako 
za otroke kot za odrasle, v dvorani DPD Svoboda 
pa se bodo člani Turističnega društva Žirovski Vrh 
predstavili še z domačo kmečko igro Ohcet bo! 

Tudi letos so pripravili več različnih razstav, ki si 
jih bo mogoče ogledati na različnih prizoriščih, vse 
dni bo poskrbljeno za pestro spremljevalno doga-
janje, Alpina pa bo vabila na ugodne nakupe.

Takole so lani posedli k malici. Tudi letos 
bodo – po  opravljenem delu na njivi. 
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Vabljeni na pohod skozi Zalo 
2. maja bodo v sklopu Slovenskih klekljarskih dnevov člani Turističnega društva Žirovski Vrh organizirali 

prav tako tradicionalen Pohod skozi Zalo po poteh Ivana Tavčarja. Tudi letos si boste lahko ogledali igrane 
prizore in preverili, ali je ljubezen res vsem v pogubo, srečali medveda ... Start bo ob 9. uri izpred domačije 
Pr’ Bukovc (Žirovski Vrh 44). Tam bodo v popoldanskem času, od 15. ure dalje, organizirali še salamiado 
s tržnim dnem. Pripravili bodo tudi kulturni program. 

Foto: iz arhiva TD Žirovski vrh


