
1

GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

novicenovice
Podblega{ke Podblega{ke 

letnik 19, številka 8
oktober 2015

• Veselja na Visokem zavoljo obvoznic v izobilju 
• Blamaža s pediatrijo 
• Kulturna ministrica na obisku 
• Zaključek Pokala polanskih puklov 
• Pot skozi Zalo 2. Naj tematska pot 



2

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: Veseli tek po obvoznici v Gorenji vasi. Foto: Vito Debelak 

Naslednja številka: 19. novembra 
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Vsebina

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 04/51-83-100 in 
povejte, približno koliko časa boste potrebovali, 
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih ob-
veznosti kljub napovedanim uradnim uram ne 
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in 
prosi za razumevanje.                             M. B.

• 14. 9.  –  Na slovesni pre
daji obvoznice v Gorenji vasi 
svojemu namenu. Izgrajena je 
bila rekordno hitro. Od pričetka 
izdelave državnega prostor
skega načrta do odprtja je minilo manj kot šest let. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste dali svoj prispevek 
za pomemben infrastrukturni projekt.

• 19. 9. – Na predstavitvi naše občine v 
Domžalah. Kmetije Lužar, Lojz, Matic, Pr' 
Petelin, Mesarstvo Žunar, Sirarstvo Pustotnik in 
Ansambel Vprašaj ter Rovtarji (starodobni kole
sarji) so ogreli in nasmejali meščane Domžal. 
Imamo že povabilo za naslednje leto.

• 20. 9. – Na svečanosti ob 20letnici post
avitve spominske plošče padlim in pomorjenim 
rojakom v Gorenji vasi med vojno in po njej.

• 20. 9. – Na odlični prireditvi Blatfejst. 
Pohvalno je, da mladi organizirajo in speljejo 
prireditev, ki je privabila veliko obiska od 
blizu in daleč ter mlade in starejše. Še enkrat 
čestitke!

• 23. 9. – Na seji občinskega gasilskega 
poveljstva na Trebiji.

• 26. 9. – Na reševalni vaji Sten v režiji 
Civilne zaščite Kranj v Škofji Loki. Izvedba 
vaje je bil eden izmed pogojev za pridobitev 
dovoljenja za uporabo predora pod Stenom.

• 28. 9. – V slabo voljo nas je spravil dopis 
ZD Škofja loka, da ni možno izvajati preven
tivnih zdravstvenih pregledov otrok in šolarjev 
na podlagi mnenja Razširjenega strokovnega 
kolegija za pediatrijo.

• 30. 9. – Na sestanku s krajani vasi Podo
beno zaradi izgradnje ceste v vasi. 

• 8. 10. – Svečano smo predali namenu 
čistilno napravo v Gorenji vasi in glavni vod 
od Trebije do Gorenje vasi.

• 10. 10. – Na teku od Žirov do Škofje Loke v 
odlični družbi. Na Visokem pa res prava 'polan
ska' veselica z odličnim obiskom. Ta prireditev 
je izziv za naprej ...

• 12. 10. – Sprejel sem našega olimpijca 
Toneta Kosmača, mu čestital v imenu občine ter 
zaželel dobrih priprav na olimpijado 2016. 

• 14. 10. – Na sestanku na DRSI z direk
torjem g. Topolkom in sodelavci, z direktorico 
Elizabeto Rakovec sva predstavila potrebo po 
nadaljnjih  projektih rekonstrukcij državnega 
omrežja. Po dveh sušnih letih se spet obeta nekaj 
sredstev v tej smeri ... bomo videli.

• 15. 10. – Po dobrih dveh mesecih je spet 
bankomat v Poljanah. Da res dela, sem se 
prepričal tudi sam. Hvala Delavski hranilnici.

• 15. 10. – Na svečanem odprtju vodovoda 
Podvrh–Zapreval. S tem smo zadostili potrebi 
po pitni vodi v vaseh pod Starim vrhom in 
na našem velikem turističnem potencialu, 
smučišču Stari vrh.
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V letu 2016 ni predvidenih prihodkov 
iz sredstev EU, ker se obdobje upravičenih 
stroškov financiranja finančne perspektive 
2007–2013 z 31. decembrom letos zaključuje, 
za prihodnjo perspektivo 2014–2020 pa tudi 
ni na vidiku še nobenega novega razpisa, na 
katerega bi se naša občina lahko prijavila.  

V letu 2016 ni predvidenih novih ali večjih 
investicij, tudi za največji planirani, telovadnico 
pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenji vas in 
obnovo gospodarskega poslopja pri Dvorcu Vi
soko, je začetek v celoti odvisen od uspešnosti 
pridobivanja nepovratnih in interventnih 
državnih sredstev. 

Skupno je v prihodnjem letu za  inves
ticijske odhodke in transfere namenjeno 2,5 
milijona evrov oziroma 39 % proračuna, za 
tekoče odhodke in transfere pa 5,5 milijona 
oziroma 61 %. 

Največji delež zajemajo področja izobraže
vanja (osnovno šolstvo in predšolska vzgoja), 
in sicer 24 %, promet in prometna infrastruktura 
23 %, varovanje okolja (ravnanje z odpadno 
vodo in odpadki) 9,8 % ter 8 % odhodkov 
kultura, šport, nevladne organizacije. 

V letu 2016 je predvideno tudi odplačilo 
dolga v vrednosti skoraj 196.000 evrov, gre za 
odplačilo glavnic obstoječih treh kreditov. Novo 
zadolževanje ni predvideno. 

Zelena luč za priključitev 
medobčinskemu inšpektoratu na 
Vrhniki 

Svetniki so po predstavitvi sprejeli osnutek 
odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova  Polhov 

S 7. redne seje občinskega sveta

Prvo branje proračuna – nižji od lanskega za tri milijone
Svetniki so se tokrat seznanili s prvim predlogom občinskega proračuna za 
prihodnje leto, ki je težak nekaj več kot devet milijonov evrov. V poročilu o RŽV 
so izvedeli, da je občina ob približno 200 tisočakov rente, večinoma so bili za 
priključitev k vrhniškemu medobčinskemu inšpektoratu, soglasno so potrdili pet 
letošnjih občinskih nagrajencev.

Gradec, Log  Dragomer, Horjul, Žiri in 
Gorenja vas  Poljane. V skupnem organu, 
ki se deli na dve enoti – občinski inšpektorat 
in občinsko redarstvo – je 10 zaposlenih, od 
tega trije inšpektorji in pet občinskih redarjev. 
Že zdaj so prisotni v svetih za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Na občinski upravi 
sicer zatrjujejo, da bi želeli pridružitev izpel
jati do začetka prihodnjega leta. Svetniki so 
se strinjali, da bodo morda edinole na ta način 
naredili red na nekaterih področjih, ki jih bo 
inšpektorat pokrival: od oskrbe s pitno vodo, 
ravnanja s komunalnimi odpadki, urejanja in 
vzdrževanja ulic, parkirišč, do vzdrževanja 
javnega reda in miru ter pobiranja občinskih 
in turističnih taks. 

(Pre)visoke cene prevozov otrok v šolo 
Končno poročilo nadzornega odbora o 

pregledu poslovanja občine za lani je podal 
predsednik Silvo Pivk, svetniki ga brez poseb
nih pripomb sprejeli. Podal je nekaj priporočil 
za delo v prihodnje: opozoril je na ureditev 
področja nadzora in obračunavanja turističnih 
taks ter visoke stroške vzdrževanj občinskih 
stanovanj. Preverili so izvajanje posameznih 
projektov: kako potekata zaključek, primo
predaja del, kako je z garancijami izvajalcev. 
Na primeru energetske obnove osnovne šole 
niso ugotovili nobenih večjih odstopanj. Pri 
preverjanju odkupa enega od zemljišč pa je 
opozoril, da so ga preplačali. Da s tem sicer ni 
nič narobe, vendar se je treba zavedati, kakšen 
je pomen nakupa s preplačilom. 

Pri preverjanju plačila za delo izven delovne
ga razmerja (avtorske pogodbe, študentsko delo 
…) ter področje prevoza osnovnošolskih otrok 

v šolo so ugotovili in priporočili naslednje: 
sklepanje avtorskih pogodb naj se uredi skladno 
z zakonodajo, prav tako področje delovanja 
občinskega glasila – Podblegaških novic.  

Glede na realizirano občutno višje stroške 
letnega prevoza šoloobveznih otrok od zago
tovljenih z razpisom naj občina izpelje nov 
krog pogajanj s prevozniki in zniža ceno, zago
tovi večjo konkurenčnost in zmanjša možnost 
dogovarjanja za cene med prevozniki. Cene, ki 
jih namreč zaračunavajo nekateri izvajalci, so, 
ugotavljajo, (pre)visoke. 

Občina zaradi nove uredbe ob rento 
Letno poročilo o vplivu Rudnika Žirovski 

vrh na okolje je podala direktorica Hiacinta 
Klemenčič: Rudnik je v 2015 izvajal dela in 
nadzor v skladu z zakonom, rezultati moni
toringa pa so bili pod avtoriziranimi mejnimi 
vrednostmi. Izpostavila je še aktualno doga
janje. Plaz na Borštu se ni umiril, premikal se 
je spodaj na odlomnem robu za 4,4 centimetre, 
pri odlagališču in vremenski postaji za 2,8 cen
timetra, v drenažnem rovu pa za 4,1 centimetra. 
Prihaja pa tudi do narivanja, zato se je za 25 
centimetrov dvignilo dno v drenažnem rovu. 
Interventni ukrepi so predvideni že od 2011, a 
do vključno letošnjega leta ministrstvo ni uspelo 
zagotoviti interventnih sredstev. 

Sredi oktobra je stopila v veljavo tudi ured
ba o dolgoročnem nadzoru in vzdrževanju 
odlagališč. Odlagališče Jazbec bo najverjet
neje še pred koncem leta prešlo v upravljanje 
Agencije za radioaktivne odpadke. Uredba 
bistveno posega tudi v pravice občine, saj je 
ta ob rento. »Po moji grobi oceni pomeni to 
približno 200.000 evrov manjši prihodek iz 
naziva za omejeno rabo prostora za občino,« 
je povedala Klemenčičeva. »Pozitivno je,« je 
zaključila, »da je odlagališče dokončno sani
rano, zaključeno, rudarski organ pa je potrdil, 
da je to dobro narejeno.«

Več o tem na strani 6.

Letos pet občinskih nagrajencev 
Na predlog Komisije za občinska priznanja 

in nagrade (ta je na razpisu prejela dva pred
loga, a jih zavrnila, ker sta bila pomanjkljiva, 
nato pa pripravila svoje predloge) so potrdili 
tudi letošnje občinske nagrajence: Stanislava 
Bizovičarja za dolgoletno uspešno vodenje 
KS Lučine, Franca Miklavčiča za izviren 
odnos do narave in njenih danosti, Antonijo 
Oblak za delo na področju turizma in kulture, 
Klekljarsko društvo Deteljica za ohranjanje in 
razvijanje klekljarstva v občini ter Krajevni 
odbor Rdečega križa Poljane za dolgoletno 
človekoljubno delo. Priznanja bodo prejeli 
na slavnostni seji ob občinskem prazniku 21. 
novembra letos. 

Svetniki so sejo zaključili z imenovanjem 
nadomestnega člana nadzornega odbora občine 
in predstavnikov ustanoviteljev v svet zavodov 
osnovnih šol Poljane in Ivana Tavčarja Gorenja 
vas ter s prometom z nepremičninami.   

Damjana Peternelj

Tokratna seja občinskih svetnikov je bila v koči na Starem vrhu, pred tem so namreč pred kočo 
slavnostno predali v uporabo novoizgrajeni vodovod Podvrh–Zapreval. Več v naslednji številki.

Fo
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Naj spomnimo, da je začetek septembra z 
Občine Gorenja vas  Poljane prišlo sporočilo, 
da se je zaključila prenova prostorov pediatrične 
ambulante v zdravstvenem domu (ZD) v Gorenji 
vasi. Ti po novem obsegajo povečano čakalnico 
s predavalnico, podvojeno površino sprejemne 
sestrske sobe ter nov prostor ordinacije. »Veseli 
nas, da je sredstva za dodatno potrebno novo 
opremo zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske 
(OZG). Ambulanta bo lahko sprejela prve paciente 
v otroško posvetovalnico še pred začetkom 
sistematskih pregledov v novem šolskem letu. 
S tem pa bodo tudi s strani Občine Gorenja 
vas  Poljane izpolnjeni vsi pogoji iz dogovora 
o ponovnem odprtju začasno zaprte ambulante,« 
so zapisali v sporočilu. A kot pravi župan Milan 
Čadež, je kmalu sledil hladen tuš, ko so konec 
meseca od direktorice Zdravstvenega doma 
Škofja Loka Sabine Dietner prejeli obvestilo, da 
je Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo, to je 
najvišji organ v državi za to področje, na svoji seji 
sprejel sklep, da »mora osebje v pediatričnih dis
panzerjih delati v ustrezno opremljenih prostorih 
in strokovno neoporečno. Ker to v dislociranih 
postajah trenutno ni omogočeno, naj se pediatrična 
služba izvaja zgolj v centralnem pediatričnem 
dispanzerju v ZD Škofja Loka.«  

Je bil RSK zaveden?
Ta novica je presenetila vse, saj so občine 

izpolnile zaveze, ki so bile dane sredi avgusta, 
za njihovo izpolnitev pa je Občina Gorenja 
vas  Poljane namenila 7.000 evrov. Poleg tega, 
poudarja župan, zaposleni mesečno prispeva 
13 odstotkov bruto plače za javno zdravstvo, 
kar vse postavlja v enakovreden položaj pri 

Pediatrična ambulanta

Na razplet bo treba še počakati
Septembra je Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo (RSK) odločil, da odprtje 
pediatričnih ambulant v zdravstvenem domu v Gorenji vasi, Žireh in Železnikih 
kljub izvedenim ukrepom in prenovi prostorov ne bo mogoče. Župani so hitro 
ukrepali, sami stopili v stik z RSK in predstavili svojo plat zgodbe. Na končni 
razplet bo tako še treba počakati.

koriščenju sredstev javnega zdravstva, ne pa, da 
se staršem v ruralnih okoljih zaradi tega naprti 
še dodatne obveznosti. Čadež je zato stopil 
v stik s predsednikom RSK in mu predstavil 
razmere, dogovore in storjene ukrepe za zago
tovitev ustreznih pogojev za ponovno odprtje 
pediatričnih ambulant v obeh dolinah. 

Pred zaključkom naše redakcije pa je prišel 
še odgovor RSK na dodatna vprašanja direktor
ja zavoda OZG Jožeta Veternika. V njem RSK 
natančneje pojasnjuje, kateri pogoji morajo 
biti izpolnjeni za delo na dislociranih enotah. 
Zanimivo pri tem je, da v pogovorih med vsemi 
tremi vpletenimi stranmi (občinami, ZD Škofja 
Loka in OZG) do tedaj ni bilo nikoli govora o 
RSK. Tako župana kot nas je zato zanimalo, 
zakaj se niso že prej obrnili na ta organ in 
zahtevali natančnih navodil. Direktor OZG Jože 
Veternik je pojasnil, da so mnenje strokovnega 
organa zahtevale pediatrinje ZD Škofja Loka, 
on pa se je za dodatna vprašanja odločil, ker 
iz prvega sklepa RSK ni bilo jasno razvidno, s 
kakšno dokumentacijo je razpolagal in katere 
okoliščine in razloge je pri tem upošteval. 

Očitki o sprenevedanju
Na dogajanje, ki se vleče že osem mese

cev, so leteli tudi očitki, da gre za polno mero 
sprenevedanja. Veternik je dejal, da teh očitkov 
ne more komentirati, ker naj bi bil problem 
večplasten in povezan tako s problemom 
neustreznih prostorov, neustrezne opreme, 
zlasti pa s problemom pomanjkanja pediatrov 
v ZD Škofja Loka, OZG in tudi v državi. »V 
ZD Škofja Loka bi potrebovali pet pediatrov, 
zaposlene pa so 3,6 pediatrinje, kar pomeni 25

Župan Žirov Janez Žakelj: »Ne morem se znebiti 
občutka, da gre za hudo sprenevedanje pristojnih. 

Ukinjanje preventivnih pediatričnih pregledov je 
nesprejemljivo tako za starše kot za otroke, še 

posebej ob dejstvu, da število otrok v Poljanski in 
Selški dolini narašča. To, da morajo v 21. stoletju 
starši otroke na preventivne preglede in cepljenja 

voziti v 30 kilometrov oddaljen ZD, je nedopustno.«

odstotni manko. Organizacija dela v Škofji Loki 
in v vseh treh zdravstvenih postajah je izredno 
težko. V OZG bi potrebovali 25 pediatrov, 
imamo jih 19,« je pojasnil Veternik. Vendar pa 
dejstvo, da že več let neuspešno iščejo pediatra, 
postavlja v drugačno luč prav opomba, ki jo je 
RSK pripisal na koncu dopisa. Zapisali so, da 
je OZG najbolj neprijazen do specializantov 
pediatrije nasploh in da se jim že vnaprej pove, 
da zaposlitev ne bo mogoča. Veternik je zatrdil, 
da ga je ta trditev zelo presenetila: »Ne poznam 
prav nobenega razloga, ki bi člane RSK za 
pediatrijo vodil k takšni sodbi, zato sem takoj 
naročil strokovnemu vodji OZG dr. Aleksandru 
Stepanoviću, dr. med., da se poveže s predsed
nikom RSK in pridobi razloge, ki jih je RSK 
imel ob tej sodbi. OZG zaposli vse specializante 
pediatrije, ki jih z odločbo razporedi v OZG 
Zdravniška zbornica Slovenije, ki odloča o 
specializacijah in jih razporeja.« Dodal je še, da 
imajo za ZD Škofja Loka odprt stalni razpis za 
prosto delovno mesto pediatra, pa se nihče ne 
javi. »Takoj bi ga zaposlili, če bi prejeli vlogo 
za zaposlitev,« je še dodal Veternik.

Župani bodo pristojne  
pozvali k ukrepanju

In kaj si lahko prebivalci Poljanske in Selške 
doline obetajo v zvezi s pediatričnimi ambulan
tami? OZG bo, po besedah Veternika, na podlagi 
obeh odgovorov in mnenj RSK za pediatrijo 
sklical sestanek z ZD Škofja Loka ter sprejel 
stališča za reševanje tega problema. S sklepi in 
stališči bodo nato pisno seznanili vse tri župane 
in predsednika Sveta zavoda OZG. Župani 
pa pričakujejo, da se bodo pristojne službe 
zganile in nemudoma ukrepale, zato bodo o tej 
problematiki razpravljali s člani Sveta zavoda 
OZG, ki zastopajo te tri občine.  Čadež pa se je 
tudi dogovoril z obema ravnateljema osnovnih 
šol v občini, da se do nadaljnjega ne izvaja 
sistematskih pregledov osnovnošolcev.

Tina Dolenc

Prostori, pravijo na občini, so bili urejeni po vseh dogovorjenih standardih. Takole sta se pred 
‘hladnim tušem’ direktorice ZD Škofja Loka v sestrskih prostorih objektivu nastavila direktorica 
občinske uprave Elizabeta Rakovec in župan Milan Čadež. 
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Kot so sporočili z Občine Gorenja vas  Poljane, 
je energetska sanacija zdravstvenega doma (ZD) 
z menjavo energenta zaključena. Gre za projekt 
občine, ki je zanj pridobila 222.000 evrov nepovrat
nih sredstev. V sklopu energetske pre nove, ki je bila 
v letu 2015 že v celoti zaključena, so zamenjali tudi 
stavbno pohištvo, celotni kapni napušč in obloge 
celotne fasade s termoizolacijsko oblogo iz kamene 
volne. Obenem so bili obnovljeni balkoni z balkon
skimi ograjami ter podstavek fasade. Sočasno z 
energetsko prenovo je ZD pridobil še nov vhod v 
pritličju ter dvigalo. Občina je uporabno dovoljenje 
zanju pridobila že novembra 2014, a je uporaba 
novega vhoda in dvigala zaradi gradnje prizidka 
zasebnih ambulant motena. Po izgradnji prizidka 
bo novi vhod v obstoječi ZD povezan z vhodom v 
prizidek s skupnim atrijem, pojasnijo na občini in 
dodajo, da bosta tako novi vhod v ZD kot dvigalo 
v objektu predstavljala najlažjo in najkrajšo pot do 

Obnova in dograditev ZD Gorenja vas

Selitev v prizidek predvidoma po novem letu
Pri Zdravstvenem domu (ZD) Gorenja vas trenutno poteka več investicij, in 
sicer energetska sanacija doma, prizidek novih ambulant, obnova pediatrične 
ambulante ter ureditev novega parkirišča. Nekatera dela so že zaključena, za 
druga pričakujejo, da bodo končana z začetkom novega leta.

vseh prostorov v stavbi. Pričakovani strošek vseh 
del je 380.000 evrov.

Kmalu novo parkirišče  
in nov interventni dostop 

Občina je prenovila prostore pediatrične 
ambulante, z lastnimi sredstvi pa ureja tudi novo 
parkirišče pri ZD, ki naj bi bil dokončan v prvi 
polovici prihodnjega leta. 

V povezavi s parkiriščem je v teku gradnja priz
idka, v katerem bodo nove ambulante. V tem prim
eru gre za zasebno investicijo (trije zobozdravniki 
in en zdravnik), in sicer v velikosti približno 600 
kvadratnih metrov v dveh nadstropjih. Občina bo 
namreč šele po končani dograditvi prizidka zaseb
nih zdravnikov do faze, ki bo omogočala ponovno 
uporabo novourejenega glavnega vhoda, lahko 
začela urejati parkirišče pred domom. Tako bo na 

mestu sedanje dostopne klančine in parkirnega 
prostora urejenih 30 dodatnih parkirišč za obisk
ovalce ZD ter nov interventni dostop. 

Delo v prostorih  
po meri današnjega časa in potreb

Kot je povedal Janez Koprivec, dr. med., eden 
izmed investitorjev, bodo v novih prostorih zobna 
ordinacija Olgice Mijatović, zobna ordinacija 
Mateja Javha, zobna ordinacija z zobotehniko Roka 
Kavčiča in njegova ordinacija družinske medicine. 
Po zadnjih ocenah pričakuje, da bi do novega leta 
morala steči zadnja dela, ki jim bo verjetno sledilo 
še nekaj dela z uradnimi zadevami, nato bi po 
novem letu v novih prostorih že lahko sprejeli prve 
paciente. Večino dela v teh ambulantah bo verjetno 
potekalo preko koncesije, del zobozdravstvenih 
storitev gotovo tudi kot samoplačniška dejavnost, 
pojasni Koprivec in doda, da bo njegovo delo v 
celoti potekalo v okviru koncesijskega programa: 
»Za paciente, ki že danes obiskujejo naše ambu
lante, verjetno ne bo bistvene spremembe, ker je 
njihova oskrba najbolj odvisna od naše strokovne 
usposobljenosti in osebnega pristopa do njih.« 
Glede na to, da bo sicer pred kratkim odprta zobna 
ordinacija Roka Kavčiča z ustno higieničarko in 
zobotehniko lahko dobro zaživela šele v novih 
prostorih, bo prav to količinski in storitveni dodatek 
k obstoječemu delu zdravstvene dejavnosti v kraju, 
še pove. Čeprav se pri gradnji ves čas pojavljajo 
določene težave, se sam veseli konca projekta. Tako 
se bodo razbremenili prostori za nove programe, 
potegnili bodo črto pod račun in, kar je bil dejansko 
prvi razlog za selitev, začeli delati v prostorih po 
meri današnjega časa in potreb.

Kristina Z. Božič

Na povabilo župana Milana Čadeža sta v 
začetku oktobra prišla na ogled lokacije pred
stavnika Delavske hranilnice iz Ljubljane. Že v 
prvem pogovoru sta izrazila pripravljenost, da 
se krajanom omogoči lažji pristop dvigovanja 
gotovine. Čez dva dneva so že poslali v podpis 
pogodbo o postavitvi bankomata.

12. oktobra so bankomat vgradili, 14. okto
bra so ga priklopili, po 15. uri so prvi krajani 
že lahko dvigovali gotovino.

Vodstvo banke se je tudi odločilo, da bodo 

KS Poljane

Po dveh mesecih znova dvigujejo 
gotovino na bankomatu
V Poljanah so po dobrih dveh mesecih dobili bankomat. Postavljen je na staro 
mesto v Kulturnem domu, kjer lahko krajani od sredine meseca ponovno dvigu-
jejo denar.

Novi bankomat na istem mestu, kot je bil 
prejšnji. Ob idealnih pogojih bi Poljanci lahko 
dobili kar dva bankomata. 
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izvajalci na svoje stroške ob vhodu obnovili 
fasado ter prepleskali notranji prostor, kjer je 
bankomat postavljen.

Za postavitev prostostoječega bankomata, za 
kar pa lokacija Kulturnega doma ni ustrezala, je 
bila sicer zainteresirana tudi Gorenjska banka, 
ki je pogovore vodila tudi s predstavnikom 
KGZ Škofja Loka.    

Za vloženi trud se Krajevna skupnost Pol
jane vsem prav lepo zahvaljuje. 

P. N.

Zadnja dela na prizidku naj bi končali konec letošnjega leta. 
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Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane, da 
bo zaradi rekonstrukcije parkirišča pred zdravstvenim 
domom v novembru vstop v zdravstveni dom mogoč 

le skozi stranski pritlični vhod, ki sicer služi dostopu do 
prostorov fizioterapije. Zahvaljujejo se za razumevanje!
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GRADITE? OBNAVLJATE?

Če gradite ali obnavljate in želite strokovno brezplačno 
in neodvisno svetovanje o:

• toplotni zaščiti zgradb,
• energetski sanaciji zgradb,
• izbiri ustreznih oken in zasteklitve,
• izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
• izbiri ustreznega energenta,
• uporabi obnovljivih virov energije preko solarnih sistemov in  
  sončnih celic,
• energetskih izkaznicah, 
• aktualnih razpisih Eko sklada (npr. subvencije za okna, peči, 
  obnovo stanovanjskih hiš …)

in o vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo na učinkovito rabo 
energije v gospodinjstvih, vas vabimo, da se oglasite v Energetsko-
svetovalni pisarni v Škofji Loki. Pisarna deluje na Kidričevi cesti 1a, 

in sicer vsak torek od 16. ure dalje.
Prijave na svetovanje so obvezne na tel. št. 04/50-60-220.

UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
NA KMETIJAH ZA OBČINE ŠKOFJA LOKA, GORENJA VAS - 

POLJANE, ŽELEZNIKI IN ŽIRI

V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva 
združujejo občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je 

objavljen razpis, v okviru katerega je podjetjem in tistim, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno kreditiranje 

njihove dejavnosti. 

Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 
let po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,9 % p.a. 

Pridobite jih lahko za: 
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
• nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.

Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000 
evrov, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne investicije 
podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 

Prav tako so v okviru kreditne sheme na voljo sredstva za 
kratkoročne kredite za financiranje tekočega poslovanja, po obrestni 

meri 2,5 % p. a. fiksno, nominalno, ali pa  2,4 % p. a. fiksno, 
nominalno.

Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, d. 
o. o., Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04/50-60-220.

Prenos upravljanja pomeni, da se odlagališče 
uradno zapre. Uradno mu preneha status 
sevalnega objekta ter postane objekt državne 
infrastrukture. Podjetje RŽV do njega nima več 
nobenih obveznosti in pravic, ARAO kot uprav
ljavec pa mora med drugim opravljati redne in 
izredne nadzore stanja odlagališča ter dostopa 
do njega. Opravljati mora radiološki moni
toring emisij, fizikalnokemijski monito ring 
vode, hidrološki ter geodetski monitoring in 
monitoring dolgoročne stabilnosti odlagališča 
in njegovih brežin. ARAO bo zadolžen tudi 
za ocenjevanje efektivnih doz, ki jih prejme 
prebivalstvo zaradi odlagališča, o vsem pa 
mora enkrat na leto poročati upravi za jedrsko 
varnost. Opravljati mora vzdrževalna dela, 
potrebna za dolgoročno ohranjanje varnosti 

RŽV – Jazbec predvidoma do konca leta pod nadzor države

Občina ob nadomestilo za omejeno rabo prostora
S tem, ko je vlada v začetku oktobra sprejela uredbo o načinu in pogojih nadzora 
ter vzdrževanja odlagališča Jazbec, je bil izpolnjen eden izmed formalnih pogojev 
za prenos tega odlagališča v upravljanje Agencije za radioaktivne odpadke 
(ARAO), so tokrat pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Primopredaja 
je stvar rudnika in agencije.

in najmanj vsakih deset let 
revidirati načrt dolgoročnega 
nadzora. 

In še pomembna spremem
ba za občinski proračun: Z 
objavo uredbe v uradnem 
listu za parcele okoli zaprtega 
odlagališča rudarske jalovine 
Jazbec preneha omejitev 
omejene rabe prostora. Ukin
jeno je tudi nadomestilo za 
omejeno rabo prostora za 
območje odlagališča – po oce
nah direktorice RŽV Hiacinte 
Klemenčič v višini približno 
200.000 evrov. 

  
Pred sanacijo Boršta  
še ena analiza

Spet se odmika reševanje težav s plazenjem 
na odlagališču Boršt. Potem ko so na minis
trstvu prestavili začetek nujnih sanacij skih 
del na naslednji dve leti in so zatrjevali, da se 
bodo o ukrepih dogo
varjali po prenosu 
Jazbeca na ARAO, 
so že pred poletjem 
zahtevali prilagoditev 
vhodnih podatkov za 
analizo o posledicah 
morebitne splazitve 
Boršta. Spomnimo, 
junija smo povzemali 
ministrstvo, od koder 
so sporočali, da bo 

na podlagi rezultatov analize sanacije plazine 
v letih 2016 in 2017. Potem so od izvajalcev 
študije zahtevali popravke in v novi verziji 
posledic raznosa so bile upoštevane ekstremne 
padavine s povratno dobo 1.000 let (v osnovni 
študiji 500 let), dodali so vpliv potoka zahodno 
od odlagališča, ki tudi lahko raznosi erodiran 
material z odlagališča. »Glede na ostrejše 
vhodne dejavnike sprožitve plazu in njegovega 
raznosa je študija nakazala na nekoliko večji 
raznos količine radioaktivnega materiala iz 
odlagališča v okolico in temu ustrezno tudi 
nizvodno do sotočja s Poljansko Soro,« so 
skopo povzeli rezultate. 

A potem so zapisali, da bodo rezultati te 
študije »služili kot vhodni podatek za novo 
študijo Ocena vpliva sevanja na življenjsko 
okolje in izpostavljenost prebivalcev sevanju 
v primeru popolnega razpada odlagališča 
Boršt ter izpostavljenost delavcev pri sanaciji 
posledic popolnega razpada odlagališča.« In 
kot na ministrstvu pravijo zdaj, bodo šele 
zaključki te študije ključni za odločitev o 
nadaljnjih ukrepih, ki so potrebni za zapiranje 
odlagališča Boršt.

Javno naročilo za izvedbo naj bi objavili 
»v prihodnjih dneh«, so na okoljskem minis
trstvu povedali sredi oktobra, predviden rok za 
končanje razpisa je konec januarja.

Milka Bizovičar

Lansko deževje je na odlagališču Jazbec sprožilo dva usada, ki 
so ju v RŽV pred predajo v upravljanje Agenciji za radioaktivne 
odpadke uspešno sanirali.
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Občina Gorenja vas - Poljane 
ponovno obvešča vse uporab-
nike ceste Hotovlja–Bukov Vrh–
Vinharje, da bo zaradi sanacije 
škode, nastale v lanskoletnem 
novembrskem neurju, omenjena 
lokalna cesta zaprta za vsa vozila. 
Popolna zapora traja vsak dan od 
7. do 15.30 in od 16.30 do 19. ure 
do konca oktobra. Zaprt je odsek 
ceste od ožine v Predmostu do 
Makseta. Obvoz je urejen preko 
Brebovnice in Zadobja. Uporabni-
ke ceste prosijo za razumevanje.

Skupaj s predstavniki izvajalcev je potek del 
ob tej priložnosti predstavil župan Milan Čadež. 
Projekt Občine Gorenja vas  Poljane je bil del 
obsežne operacije Odvajanje in čiščenje odpad
nih voda v porečju Sore, pri kateri so partnersko 
sodelovale vse štiri občine na Škofjeloškem. 
Uspešno so črpale sredstva iz Kohezijskega 
sklada Evropske unije, ki je predstavljal 64,99
odstotni delež financiranja pri izvedbi. Projekt 
sta sofinancirali tudi Republika Slovenija in 
Občina Gorenja vas  Poljane iz proračuna.  Z 
izvedbo je občina optimalno uredila komunalno 
infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komu
nalnih odpadnih voda.

Kapaciteto čistilne naprave so povečali s  
1.000 populacijskih enot  (PE) na 3.100 PE, 
dela pa so obsegala še obnovo obstoječe up
ravne stavbe, posodobitev starega biološkega 
bloka z zmogljivostjo 1.000 PE in izgradnjo 
novega biološkega bloka z dvema sekvenčnima 
bazenoma s predhodnimi selektorji odpadne 
vode s kapaciteto čiščenja 2.100 PE.

Čistilna naprava je opremljena s tehniko 
za prevzem in obdelavo vsebin iz greznic in 
malih čistilnih naprav in je tako namenjena 
tudi izvajanju javne službe na območjih naselij 
brez javne kanalizacije. S tem je zagotavljanje 
obvezne javne službe na področju odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih voda lažje 
in cenejše.

Investicija v čistejše okolje  
vredna več kot dva milijona

Kanalizacijski sistem Trebija–Gorenja vas 
predstavlja širitev javnega kanalizacijskega 
sistema Gorenja vas, kjer se komunalne od
padne vode čistijo na prenovljeni čistilni napra

Uradno odprli novo čistilno napravo v Gorenji vasi

Projekt Odvajanje in čiščenje  
odpadnih voda v občini je zaključen
S slovesnim odprtjem nove čistilne naprave Gorenja vas v začetku oktobra, ki jo 
je občina posodobila in nadgradila, se je projekt, ki je vključeval tudi gradnjo 
primarnega kanala kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas, zaključil.

vi. V okviru investicije je bil zgrajen primarni 
kanal v naseljih Gorenja vas, Hotavlje, Podgora 
in Trebija, dolg 6,978 kilometra. 

Operacijo delno financira Evropska unija, 
in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 
Varstvo okolja – področje voda; prednostne 

usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih vod.

Trak so slovesno prerezali (od leve proti desni) Bernard Strel z občinske uprave, župan Milan 
Čadež in mag. Blaž Mozetič z Ministrstva za okolje in prostor.

Zaradi urejene komunalne infrastrukture v 
občini se močno zmanjšujejo negativni vplivi 
na okolje, kakovost površinskih in podzemnih 
voda pa se stalno izboljšuje. Ohranjajo se narav
ni viri in biotska raznovrstnost na območju.

Skupna vrednost del za posodobitev in 
razširitev čistilne naprave Gorenja vas ter 
gradnjo primarnega kanalizacijskega sistema 
je bila skoraj 2,16 milijona evrov (brez DDV). 
Vrednost investicije, ki je zajemala projekti
ranje in izgradnjo primarnega kanalizacijskega 
sistema je bila 1,25 milijona evrov (brez DDV), 
vrednost investicije projektiranja in izgradnje 
čistilne naprave Gorenja vas pa 0,91 milijona 
evrov (brez DDV). Projekt so sofinancirale Ev
ropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika 
Slovenija in Občina Gorenja vas  Poljane.

Damjana Peternelj 

Lokalna cesta Hotovlja–Bukov Vrh–Vinharje ostaja zaprta
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Hotoveljsko grapo urejajo po lanskoletnem novembrskem 
neurju.
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Na tiskovni konferenci pred odprtjem so prisotni predstavili še potek celotnega projekta.
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Premet javnega razpisa je dodelitev občinskih nepovratnih sredstev v skupni višini 
30.000 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE 
(v nadaljevanju MKČN), in sicer le na  poselitvenih območjih Občine Gorenja vas - 
Poljane, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema. 

2. SPLOŠNA DOLOČILA: 
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v občini, ki so lastniki MKČN in za gradnjo MKČN še niso prejeli 
nepovratnih sredstev. 
Sredstva se lahko dodelijo izključno za opremo stanovanjskih stavb z MKČN. Sredstva 
se lahko dodelijo izključno za prvo opremo stanovanjskih objektov z MKČN.
Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem 
redu prispetja. Sredstva se dodelijo izključno upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve 
iz tega javnega razpisa.
Pojmi, uporabljeni v tem razpisu imajo enak pomen, kot je določen v zakonodaji, ki 
ureja dotično področje.

3. VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA VGRADNJO MKČN:
Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN, 
in sicer največ v višini do 150 evrov na PE (PE – enota zmogljivosti čiščenja MKČN) 
in največ 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma 
do porabe sredstev sprejetega občinskega proračuna za leto 2015.
V kolikor je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna sredstva 
posameznemu upravičencu dodelijo po lastniškem deležu oziroma dogovoru o med 
upravičenci (solastniki MKČN).

3. POGOJI:
a) Upravičenec je lastnik MKČN, kar dokazuje z listinami o lastništvu oziroma nakupu 

(račun). 
b) Upravičenec ima urejeno stalo prebivališče v stavbi in je lastnik stavbe, iz katere 

se odvaja odpadna komunalna voda na čiščenje v dotično MKČN (urejeno 
prebivališče po CRP).

c) MKČN je vgrajena z namenom čiščenja komunalne odpadne iz stanovanjske stavbe, 
ki se  nahaja na območju, znotraj katerega se po programu opremljanja do konca 
leta 2017 ne predvideva izgradnje javne kanalizacije. 

d) MKČN mora biti vgrajena v letu 2014 ali 2015 in v funkciji obratovanja z vsaj 50-
odstotno obremenitvijo oziroma zmogljivostjo čiščenja (za obremenitev z 1 PE šteje 
1 prebivalec s stalnim prebivališčem v stavbi).

e) MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje.
f) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili 

4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in nadaljnje spremembe). 

g) MKČN mora imeti določenega upravljavca. Upravljavec MKČN je praviloma lastnik 
MKČN. V kolikor upravičenec (lastnik MKČN) ni hkrati tudi upravljavec MKČN ali 
se v MKČN čistijo odpadne vode iz več stanovanjskih stavb ali večstanovanjskega 
objekta oziroma MKČN ni v 100-odstotni lasti enega upravičenca, mora biti za 
upravljanje MKČN določen upravljavec. Določitev upravljavca se ugotavlja na osnovi 
pogodbe o upravljanju, ocene obratovanja in evidence izvajalca javne službe.

h) Obratovanje MKČN mora biti v skladu z navodili proizvajalca MKČN, MKČN se mora 
redno vzdrževati, o obratovanju MKČN pa se mora voditi obratovalni dnevnik. 

i) Za stanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna voda na MKČN, mora 
biti izdano gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi skladno 
s zahtevami predpisov za gradnjo objektov. Kolikor se gradnja MKČN izvede na 
zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora biti vlogi priložena pogodba o ustanovitvi 
služnosti, overjena pri notarju, ali pisni dogovor. 

j) MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
k) Vlagatelj za gradnjo MKČN še ni prejel nepovratnih sredstev in ni v postopku 

pridobivanja nepovratnih sredstev. Stanovanjski objekt se prvič opremlja z MKČN.

4. VLOGA:
Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in podpisana s strani vlagatelja 
(upravičenca ali njegovega pooblaščenca). 
Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
1) ocena obratovanja MKČN, ki ga izdela pristojen izvajalec javne službe (Občina 

Gorenja vas-Poljane, režijski obrat), in pregledna situacija z vrisanimi zemljiškimi 
parcelami, stavbo, MKČN in potekom kanalizacije. Slednja se priloži le v primeru, 
če ni sestavni del ocene obratovanja.

2) pogodba o upravljanju (glej pogoj pod točko 3. g); 
3) gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967, ter pravica graditi za 

MKČN, če se MKČN nahaja na zemljiški parceli, ki ni v lasti upravičenca (pogodba 
o ustanovitvi služnosti ali pisni dogovor), ali enostavno gradbeno dovoljenje, če je 
to zahtevano s predpisi o graditvi objektov; 

4) dokazilo o lastništvu MKČN (račun);
5) izjava o lastništvu, podatkih in o sofinanciranju MKČN;
6) pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec;
7) parafiran vzorec pogodbe (podpis na zadnji strani vzorca pogodbe);
8) pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb.
Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 4. 11. 2015 do 12. ure. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji 
strani (levi spodnji del) označen z napisom »NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2015«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega razpisa. 

5. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 4. 11. 2015 do 12. ure. 

6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG: 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, 
ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo 
s sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, se bo prosilca pozvalo 
k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev znaša 8 dni. Roka dopolnitve ni mogoče 
podaljševati. Če vloga ne bo pravočasno dopolnjena ali bo kljub dopolnitvi še vedno 
nepopolna, se s sklepom zavrže.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do 
porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev v 
tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta.
Vlagatelji bodo do 11. 12. 2015 obveščeni o izidu razpisa. Sklep o dodelitvi  nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2015 izda župan Občine 
Gorenja vas - Poljane. 
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in 
občino. Sredstva se dodeli v roku 15 dni po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih 
sredstev. V kolikor vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa ne pristopi k podpisu 
pogodbe, se mu sredstva ne dodelijo. 

7. DODATNE INFORMACIJE:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa 
do vključno 4. 11. 2015, in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane, 
dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane:  http://www.obcina-
gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, 
na tel. št. 04/51-83-122, Kristina Knific. 

Datum: 9. 10. 2015    ŽUPAN 
     Milan Janez Čadež

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015 (Uradni list RS št. 48/2015) in Pravilnika  
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS št. 

121/2003, 23/2011 in 22/2013, Pravilnik) objavljamo

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav  

v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2015
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Celoto dogajanje je odprl Veseli tek iz Žirov 
do Škofje Loke, ki je privabil 250 tekačev. 
Program, ki se je začel že dopoldne, je ponujal 
nastope domačih ansamblov, za otroke so prip
ravili delavnice, različne dramske in glasbene 
točke. Na odru se je skozi ves dan zvrstilo več 
kot 100 nastopajočih. 

Vsega dogajanja ne bi bilo, če ne bi bilo pred 
kar precej leti v veseli družbi rečeno: »Če bo pa 
narejena loška obvoznica, pa jaz naredim tako 
dolg šank, kot bo dolg tunel na obvoznici ….« 
Marko Božnar je držal besedo in priprave na 
dogodek so lahko stekle. Za organizacijo so poleg 
idejnega očeta točilnega pulta in prireditve Marka 
Božnarja poskrbeli gasilci iz Prostovoljnega gasil
skega društva Poljane, Lucija Kavčič – ustvarjalka 
programskega dela – ter župan Občine Gorenja 
vas  Poljane Milan Čadež – s soudeležbo na 
Veselem teku od Žirov do Škofje Loke in splošno 
organizacijo. V uradnem delu prireditve se je 
zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu, na 
katerega je bilo treba čakati celih 42 let.

Veselje ob odprtju obvoznic

Dve cesti, ki združujeta občine in prebivalce
Poljanska dolina je 10. oktobra praznovala. Veselja ob odprtju obvoznice v Gorenji 
vasi in skorajšnjem odprtju obvoznice v Škofji Loki ni bilo več mogoče skriti. 
Za najdaljšim, 712 metrov dolgim točilnim pultom v Sloveniji so se ob Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem od 10. ure naprej predstavljali gostinci in ponudniki od Žirov 
do Škofje Loke, športna, turistična in kulturna društva. Predstavitve se je udeležilo 
več kot 60 razstavljavcev.

Obvoznici imata tudi botra 
Matjaž Oblak, podžupan Žirov, je v pozdravu 

izpostavil, da sta obe obvoznici pomembni tudi 
za žirovsko občino, predvsem za tamkajšnje 
gospodarstvo. Dodal je, da je zdaj čas, da si 
zamislimo nove želje, kot je avtocestna pov
ezava med Škofjo Loko in Kranjem ali re
konstrukcija ceste Žiri–Rovte. Župan Občine 
Škofja Loka, mag. Miha Ješe, je poudaril 
pomembnost sodelovanja vseh štirih občin ter 
se prav tako za pomoč zahvalil številnim lju
dem, ki so pripomogli k uspešnemu zaključku 
projekta škofjeloške obvoznice. Velika zahvala, 
da je projekt stekel do konca, gre bivšemu min
istru Janezu Božiču in Ireni Zore Willenpart z 
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
(vodja projekta obeh obvoznic), ki sta prav tako 
pozdravila obiskovalce. Za botra obvoznice 
so ob koncu uradnega dela razglasili Grego
rja Ficka, ki je v preteklosti še kot direktor 
Direkcije RS za ceste skrbel za projekt. 

Ob tej priložnosti tudi v Občini Škofja Loka še po 
uradnem odprtju loške obvoznice 20. oktobra vabijo 
na posebno praznovanje, in sicer 23. oktobra od 17. 
ure dalje na škofjeloški Spodnji trg, kjer bo prav tako 

potekala zabava ob zaključku projekta.

Tekaška zahvala za obvozni cesti  
in razbremenitev Lontrga 

Izviren način praznovanja je bil t. i. Veseli tek 
od obvoznice do obvoznice. Že na startu v Žireh 
se je zbralo več kot 100 tekačev. Od tam so mimo 
Hotavelj, kjer so imeli prvi postanek z okrepčilom, 
nadaljevali po novi obvoznici skozi Gorenjo vas. Tu 
so jih pričakali navijači s harmoniko in postrežbo. 
Po glavni cesti po dolini naprej so tekli do Zminca, 
kjer so se še zadnjič podprli, nato pa se z glavne 
ceste preusmerili na novozgrajeno obvoznico in 
prečkali predor pod Stenom. Po poti so se jim 
pridruževali še drugi, tako da je na cilj na Lontrgu 
prispelo okoli 250 tekačev. Tu so se s simboličnim 
darilom zahvalili prebivalcem Lontrga za dol
goletno prenašanje gostega prometa.  Prireditev 
so spremljali župani vseh treh občin, po katerih 
poteka okoli 30kilometrska trasa, ki so jo tekači 
pretekli:  žirovski Janez Žakelj je naznanil začetek 
teka, gorenjevaški Milan Čadež se je tekačem kar 
pridružil in pretekel pot do Škofje Loke, kjer jih 
je škofjeloški mag. Miha Ješe sprejel. Čadež je 
ob opazovanju Poljanske doline, ki je v zadnjih 
letih zelo priljubljena za kolesarje in tudi druge 
rekreativce, izrazil željo, da odgovorni na vladi in 
državnem zboru olajšajo postopke za umeščanje 
rekreativnih prometnic v prostor. Pri tem gre 
predvsem  za kolesarske steze (pa tudi tekaške), ki 
bi bistveno pripomogle k večji prometni varnosti, 
a jih je v teh krajih le za vzorec.S tem ima v mislih 
predvsem kolesarske steze (pa tudi tekaške), ki bi 
bistveno pripomogle k večji prometni varnosti, a jih 
je pri nas le za vzorec. Tek je organizirala tekaška 
sekcija ŠD Partizan iz Gorenje vasi na pobudo 
članice Nine Pisk. Kot sta povedali soorganizatorki 
Majda Trček in Silva Pustavrh, je med udeleženci 
ob tem enkratnem in izjemnem doživetju vladalo 
pozitivno vzdušje, dober odziv pa je presegel vsa 
njihova pričakovanja. 

Kristina Z. Božič in Jure Ferlan

Na 712 metrov dolgem šanku se je predstavljalo več kot 60 razstavljavcev in ponudnikov.

Obiskovalcev na Visokem tisto soboto ni manjkalo. 
Po nekaterih ocenah naj bi jih prišlo okrog 5.000. 
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V Gorenji vasi so krožišče, ki je vstopna točka iz smeri Škofje Loke na gorenjevaško obvoznico, 
tekači kar nekajkrat obkrožili. 
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Občina Gorenja vas  Poljane je letos 
uspešno zaključila dve veliki investiciji, obnovo 
Šubičeve hiše v Poljanah in Sokolskega doma 
v Gorenji vasi, ki so ju ministrici z veseljem 
predstavili. Odlična je bila tudi letna sezona 
na Tavčarjevemu dvorcu na Visokem, ki ga 
občina počasi oživlja s postopno obnovo in z 
različnimi zelo odmevnimi prireditvami: Sa
jenje in spravilo krompirja, Volneno, muzikal 
Cvetje v jeseni, Blatfejst, Veselje ob odprtju 
obvoznic, 16 porok ... Velika pridobitev je tudi 
na novo restavrirana nekdanja kuhinja, za kar 
so na občini odšteli slabih 13.000 evrov.

Ministrica je po ogledu ugotavljala, da na 
občini »zgledno skrbijo za kulturne dediščino, 
ki ji namenjajo kar precej sredstev. Tudi v 
zakonu, ki smo ga vložili za sprejem na vladi, 
je za Tavčarjev dvorec predvidenih 104.000 ev

Kulturna ministrica na obisku

Zgledna skrb za kulturno dediščino
Konec septembra se je na obisku v občini mudila ministrica za kulturo Julijana 
Bizjak Mlakar s svojo ekipo. Preverila je utrip treh kulturnih ustanov, ki stojijo na 
relaciji le šestih kilometrov: Tavčarjev dvorec, Šubičeva hiša in Sokolski dom.   

Ministrica z ekipo in predstavniki občine ter poslancem na Visokem
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Restavrirano nekdanjo kuhinjo dvorca so prvič pokazali javnosti ob or-
ganizaciji muzikala Cvetje v jeseni 12. septembra. Na občini računajo, 
da bi celoten dvorec v dveh, treh letih odprli za javnost za ves dan. 
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rov, tako da me je zanimalo, v 
kakšnem stanju je ta objekt.« 

V državnem proračunu sicer 
za kulturno dediščino namenjajo 
malo sredstev, doslej so črpali 
predvsem nepovratna sredstva, 
sedaj pa upajo, da bodo s pred
logom zakona o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne pro
grame v kulturi, s sprejetjem 
katerega bi lahko omogočili 
sredstva »za nujne dediščinske 
projekte in javno kulturno in
frastrukturo«, uspeli. Izpostavila 
je še druge možnosti, ki bi jih 
lahko izkoristili na občini za 
pridobitev sredstev, predvsem 
kandidiranje na razpisih.

V dveh do treh letih  
dvorec odprt za ves dan

Župan Milan Čadež je predstavil prizade
vanja za obnovo pomembnejših kulturnih 
spomenikov v občini. Na vseh treh objektih, 
ki jih je obiskala ministrica, bo, po njegovih 
besedah, treba zamenjati strešno kritino, kar 
bo stalo več kot 100.000 evrov, zato bi bila 
sredstva države nujno potrebna. Napovedal je, 
da želijo Dvorec Visoko uvrstiti med spomenike 
državnega pomena in ga v prihodnjih dveh, 
treh letih odpreti za ves dan za širše množice, 
predvsem šolsko mladino: »Želimo si, da bi 
obisk dvorca umestili tudi v šolske programe, 
kar je najpomembnejše.« Kakovostno delo s 
šolsko mladino je sicer ministrica pohvalila že 
v Šubičevi hiši. 

Ministrica, ki jo je ob obisku na Škofjeloškem 
spremljala vršilka dolžnosti generalne direk
torice Direktorata za kulturno dediščino Jana 
Mlakar, se je po obisku v Poljanski oglasila še 
v Selški dolini. 

Damjana Peternelj

Kot so pojasnili na Upravi za zaščito in 
reševanje, je bil namen, da v enocevnem pre
doru z dvosemernim prometom pred odprtjem 
poljanske obvoznice preverijo pripravljenost in 
ukrepanje, če bi se zgodila prometna nesreča. V 
scenariju je bila huda nesreča z več ranjenimi; 
udeleženi so bili avtobus in več drugih vozil, v 
predoru je izbruhnil požar, in v njem je bila ujeta 
kolona vozil. V vaji so sodelovali reševalci, 
civilna zaščita, policija, gasilci. 

V okviru priprav na vajo so odgovorni prip
ravili poleg ocen ogroženosti tudi druge načrte 
reševanja in obveščanja v primeru različnih 
nesreč, na podlagi poteka vaje bodo te načrte 

Poljanska obvoznica

Konec vožnje mimo škofjeloške občinske stavbe
Pred tako težko pričakovanim odprtjem škofjeloške oziroma, kot se uradno ime
nuje, poljanske obvoznice – promet je po njej stekel prav v teh dneh –, je bila 
konec septembra reševalna vaja v predoru pod Stenom. 

nadgradili. Z Uprave za zaščito in reševanje 
nam več informacij o poteku in rezultatih vaje 
ni uspelo dobiti.

Kaj pa 'stara' cesta skozi Škofjo Loko? 
Sicer pa: upajmo, da bodo reševalci na novi 

cestni povezavi med Zmincem in Škofjo Loko 
morali ukrepati čim manjkrat. Do danes, ko ste v 
roke dobili Podblegaške novice, jo je verjetno pre
izkusil že marsikdo med vami, čeprav je uradno 
odprta, lahko bi rekli, komaj nekaj ur. Tokrat odgo
vornim ne zamerimo, da nam niso pravočasno 
odgovorili na vprašanje o prometnem režimu 
(recimo, da so se pripravljali na uradno odprtje) 

po zdaj že stari regionalni cesti skozi mestno 
jedro. Tako bomo do naslednjič poizvedeli, ali 
posamezniki, ki delajo v središču Škofje Loke ali 
se vozijo v Podlubnik oziroma v Selško dolino, še 
naprej smejo uporabljati staro cesto.

M. B.

Dodajmo še, da je poljanska obvoznica dolga 3.932 
metrov, predor meri 712 metrov ter ima 492 metrov 

dolg ubežni rov. Na poti od enega do drugega konca 
obvoznice se zapeljemo čez sedem mostov, skozi tri 
krožišča ter čez dva podvoza. Pod obvoznico sta tudi 
po dva podvoza in podhoda, protihrupne ograje so v 
skupni dolžini 1.157 metrov, priključkov je za 3.895 

metrov. Celotna vrednost dokončanega odseka ceste 
je ocenjena na 51,8 milijona evrov, od tega je gradnja 

stala 38 milijonov evrov.



11

Brezplačno predavanje Medgeneracijske ovire na delovnem 
mestu – prednost ali ovira? 

Razvojna agencija Sora vas vabi na  brezplačno predavanje z 
naslovom  “MEDGENERACIJSKE OVIRE NA DELOVNEM MESTU 

– PREDNOST ALI OVIRA?”, ki bo v sredo, 11. novembra 2015, 
od 16.00 do 19.15 v prostorih Coworking centra Lokomotiva na 

Mestnem trgu 38 v Škofji Loki.
Na predavanju boste izvedeli več o:

• razlikah med generacijami, 
• različnosti vrednostnih sistemov, 
• vplivih predsodkov in stališč na naše vedenje, 
• nastanku in reševanju konfliktov, 
• meji med poslovnim in osebnim odnosom, 
• združevanju različnosti kot prednosti kolektiva, 
• spoštovanju in osebni odgovornosti v odnosu do drugih ljudi,
• socialnih veščinah za premagovanje ovir v medsebojnih 
odnosih. 

Predavala bo Damjana Šmid. 
Prijave sprejemajo do četrtka, 5. novembra 2015, oziroma do 

zasedbe prostih mest na Razvojni agenciji Sora, telefon 04/50-60-
20, e-pošta info@ra-sora.si. Pri prijavi navedite točen naziv in naslov 

podjetja, vaše ime in priimek in e-naslov!

Predavanje finančno podpirajo Občina Škofja Loka, Občina Gorenja vas - Poljane, 
Občina Železniki in Občina Žiri.

Kot nam je povedal Boris Oblak, upravitelj 
hiše, je film goste na odprtju navdušil, saj 
gre za s smislom za humor upodobljen sicer 
zahteven psihološki roman Visoška kronika 
Ivana Tavčarja. 

Scenaristka filma Jana Fojkar je povedala, 
da so zgodbo Tavčarjevega romana izbrali, 
ker je sama za Loški muzej že kako leto nazaj 
izdelala nove pedagoške programe, vezane na 
Tavčarjevo zbirko in njegov roman, s katerimi so 
v muzeju želeli zgodbo približati tudi mlajšemu 
občinstvu: »Izdelava kratkega animiranega 
filma se nam je zdela super priložnost za to. S 
Tonijem sva že na prvem sestanku našla skupni 
jezik in si razdelila delo.« Tako je poskrbela za 
pisanje scenarija, Toni pa za likovno izvedbo. 
Končni scenarij je nato še izpilil, dopolnil in 
očistil Ivan Šušnjar, ki je dialoge prevedel v 
zgodbo pripovedovalca Izidorja Kalana. »Film 
je v resnici nastajal pol leta, zanj smo porabili 
ogromno časa za raziskovanje in več kot 500 
ur za animacijo,« je še dodala Fojkarjeva in 
povedala, da gre za prvi takšen samostojni 
projekt, zato jo še posebej veseli, da je bil v 
javnosti dobro sprejet. 

Nad filmom navdušene vse generacije 
Avtor filma Toni Mlakar je 24letni 

Škofjeločan, absolvent likovne akademije v 
Ljubljani. Kot študent je delal v agenciji, ki 
se ukvarja z animiranim filmom, zato je zad
nje leto študija razmišljal o tem, da bi naredil 
svojo risanko: »To mi je bil izziv, ker se še 

Šubičeva hiša

Visoška kronika v animiranem filmu in razstavi
1. oktobra je v Šubičevi hiši v Poljanah potekal prav poseben večer. V koprodukci-
ji Loškega muzeja in TI produkcije je namreč nastal sedemminutni animirani film 
Tonija Mlakarja (film je avtorjevo diplomsko delo), v katerem duhovito upodobi 
dogajanje v znamenitem Tavčarjevem romanu Visoška kronika. Projekcijo so 
spremljali razstava sličic iz filma in utrinki iz njegovega nastajanja.

nisem nikoli tega lotil sam.« Nekega dne je 
idejo risanke Kamniti most iz loških pripovedk 
predstavil direktorici Loškega muzeja. Na ses
tanek je bila vabljena 
tudi Jana Fojkar, ki 
je predlagala, da se 
namesto Kamnitega 
mostu lotijo Visoške 
kronike, kar bi lahko 
povezali z muzejskimi 
pedagoškimi programi 
Agatina preizkušnja. 
Animirani fi lm so 
končali  s icer št ir i 
mesece prepozno in 
še tik pred premiero 
vnašali zadnje po
pravke. »Veseli me, da 
nas je povabila k sode
lovanju tudi Šubičeva 
hiša, v kateri sem 
poleg animiranega fil
ma razstavil tudi svoje 
skice, ki so nastajale 
ob procesu nastajanja 
te risanke, in da se 
je otvoritve udeležila 
tako velika množica 
Poljancev. Še posebej 
me veseli, da so bili 
nad filmom navdušeni 
otroci, ki jim je tudi 
namenjen. Želim si, da 

Avtor Visoške kronike Toni Mlakar (na sredi) z Jano Fojkar iz Loškega muzeja (levo) in upra
viteljem Šubičeve hiše Borisom Oblakom (desno)
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bi si lahko risanko ogledali v čim večjem številu 
tudi drugi obiskovalci,« je zaključil avtor in 
lahko mu le pritrdimo.

Film in pogovor z avtorji  
kot ukrojena za Šubičevo hišo 

Direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj 
pravi, da je obnovljena Šubičeva hiša primer 
izjemnega doprinosa k slovenski kulturni sceni 
iz več razlogov: »Po eni strani gre za dostojno 
ohranitev kulturne dediščine, vrednot in znanj, 
ki jih je v današnjem hitrem svetu še toliko 
bolj potrebno negovati. Prihodnost je namreč 
sestavljena iz drobcev preteklosti, zato so ravno 
projekti, ki spoštljivo oživljajo dediščino, a jo 
obenem tudi soočajo s sodobnostjo, več kot 
dragoceni.« Prav tako meni, da sta koncept in 
program hiše odlično zasnovana, saj sta sestav
ljena iz različnih formatov (razstave, festivali, 
projekcije, otroške delavnice, predavanja ...) 
in tako nagovarjata različne publike na njim 
primerne načine. »Zato sta bila naše prvo 
sodelovanje, prenos razstave Visoška kronika, 
in še posebej pogovor z avtorji animacije na ot
voritvi kot ukrojena za hišo in njen namen. Prav 
razkrivanje procesov nastanka umetniških del 
je tisto, kar ljudi bolje opremi za razumevanje 
kulture in umetnosti,« je bila navdušena.

Še posebej jo je razveselilo, da so pogovoru 
o tem, kako je animacija nastala, prisluhnile 
vse generacije; od najmlajših do najstarejših: 
»To me navdaja z upanjem, da bo prihodnja 
generacija Poljancev zrasla v tesnem stiku tako 
z dediščino kot tudi z živo umetnostjo.« 

Kristina Z. Božič
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Na Švedsko sem se odpravila z enim 
kovčkom, v katerem so bile najnujnejše stvari, 
imela sem tudi nekaj denarja za preživetje v 
prvih mesecih. Prvi dan sem se šla prijavit 
na zavod za zaposlovanje in prva spodbudna 
novica je bila, da na švedskem trgu dela zelo 
primanjkuje zdravstvenih delavcev, vendar 
je pogoj za to, da začneš delati, vsaj osnovno 
znanje jezika. Preteklo je nekaj časa in dobila 
sem službo v bolnišnici v Karlskroni. To je 
glavno mesto pokrajine Blekinge, ki ima blizu 
40.000 prebivalcev in je vpisano na seznam 
Unescove svetovne dediščine. Nastalo je v 17. 
stoletju, ko je kralj Karl XI sem preselil švedsko 
kraljevo mornarico – zaradi boljšega strateškega 
položaja proti Danski in tudi Nemčiji ter Balts
kim državam.

Ni se bilo težko navaditi na novo delovno 
okolje, ker delo v bolnišnici poteka zelo podobno 
kot v Sloveniji. S tem mislim predvsem na de
lovne naloge. Sicer pa je drugačno, vzdušje na 
delovnem mestu je veliko boljše kot v Sloveniji, 
delodajalec se veliko bolj potrudi, da se delavci 
počutijo dobro in so zadovoljni. Druga razlika 
v primerjavi s Slovenijo je, da Švedi zelo redko 
delajo nadure  – vsaj v bolnišnici je tako.

»Skandinavsko« vreme
»Neskončno« dolgi poletni dnevi, ko se 

lahko sončiš do 23. ure in ko te ob 2. uri zbudi 
jutranje sonce, hmmmm … Ja, če živiš na tem 
koncu Evrope, potem potrebuješ dobro za
temnitev, če hočeš normalno spati. Drugače je 
novembra, decembra in januarja, ko prevladuje 
tema. Ko je dan najkrajši, je svetlo med 8.  in 
14. uro. Pri tem velja pravilo, da so bolj proti 
severu poletni dnevi daljši, daljša pa je tudi 
zimska tema. To je tudi ena od stvari, ki najbolj 

Iz Lučin na Švedsko

Delo v bolnici je podobno,  
vzdušje pa boljše kot v Sloveniji
Pred slabim letom in pol sem se preselila na Švedsko, zdaj živim in delam 
v Karlskroni, na jugovzhodu države, ob Baltskem morju. Ob želji po novih 
dogodivščinah, spoznavanju nove kulture in novega jezika, je bil eden od razlo
gov za selitev, da v Sloveniji nekaj časa nisem dobila službe.

zmoti številne priseljence, in ni jih malo, ki se 
zaradi tega vrnejo domov. 

Za vreme tu velja tudi, da v nekaj minutah 
temperatura lahko pade tudi za 10 in več stopinj. 
Na potepu po mestu ne sme manjkati topel pu
lover v nahrbtniku, kar velja tudi poleti. Prav 
tako ni nič čudnega, če z jasnega neba začne 
deževati. Dežnik? Ne, hvala. Gumijasti škornji, 
dežna jakna in pogosto tudi nepremočljive hlače 
so švedska moda v deževnih jesenskih dneh. 
Mimogrede še podatek, da je vsem dobro znani 
finski proizvajalec mobilnih telefonov Nokia 
svojo podjetniško pot začel s proizvodnjo gu
mijastih škornjev. 

Kolesa z zimskimi gumami
Otroška igra na dvorišču tudi v deževnih 

dneh ne odpade in dežna obleka ter gumijasti 
škornji so tudi obvezna oprema za v vrtec ali 
šolo. Prav tako je čisto normalno kolesariti v 
službo v vseh pogojih, celo pozimi, ko je sneg. 
Ena najzanimivejših stvari, ki sem jih videla v 
trgovini, so bile zimske gume z žeblji za kolo. 

Prvih nekaj mesecev sem živela v Stockhol
mu, švedskem glavnem mestu, ki ima približno 
dva milijona prebivalcev. Kar sapo mi je vzelo 
dej stvo, da je normalno, da se divji zajci in srne 
sprehajajo med bloki in se veselo prehranjujejo 
na zelenicah. 

Švedska ima največji delež gozda v Evropi 
in ta potencial tudi spretno izkorišča. Dostop 
do morja in gozda je za vse brezplačen. Imajo 
zakon, ki dovoljuje, da se ima vsak pravico 
sprehajati po gozdu in nabirati gozdne sadeže, 
ne glede na to, ali gre za javni ali zasebni gozd. 
Brez težav lahko postavite šotor in prenočite 
do tri dneve, lastnika vam ni treba vprašati za 
dovoljenje. 

V Podblegaških novicah smo se odločili, da 
predstavimo nekaj zgodb naših občanov, ki so se 
odločili, da si zaposlitev iz takšnih in drugačnih 

razlogov poiščejo v tujini. V tokratni številki je svojo 
zgodbo opisala Jana Bizovičar, za kar se ji najlepše 

zahvaljujemo. Če tudi vi poznate koga, ki se je odselil 
na tuje in šel s trebuhom za kruhom, ali pa morda celo 
sami sprejemate odločitev o tem, potem nam sporočite 
na podblegaske.novice@gmail.com. Vsakega namiga 
ali morebiti celo prispevka o vtisih, delu in življenju v 

drugih državah bomo zelo veseli.

Direktorji v starih avtomobilih
Švedi so zelo odprti in prijazni, večina ima 

veliko denarja, vendar živijo zelo preprosto. Nič 
posebnega ni, da se kakšen pomemben direktor 
vozi v 15 let starem volvu ali pa namesto tega 
za pot v službo uporablja vlak ali avtobus, ni jih 
malo, ki kolesarijo. Ob kavi v službi vsi od šefov 
do čistilk sedijo skupaj in se pogovarjajo o službi 
in drugih življenjskih stvareh, tudi zelo osebnih. 
Vikanja ne poznajo, vsi so »du«, prav tako se ne 
naslavljajo z gospod direktor, doktor …, prepro
sto se kličejo po imenih ali priimkih. Celo otroci 
v šoli učiteljico naslavljajo z imenom. 

Šport in rekreacija sta zelo pomembna, 
skoraj vsi tečejo ali kolesarijo. Pozimi na 
televizijskih programih prevladujejo športi – 
smučanje, teki … 

Velja tudi to, da otroci ne ostajajo dolgo 
pri starših, okoli 20. leta se odselijo, in to ne
malokrat na drugi konec države. V trgovinah 
s hrano brez problema najdeš salamo Poli in 
pašteto Argeta, zelo pa se moraš potruditi, če 
si zaželiš čokolado Milka, jogurt Danone ali pa 
recimo polento.

V Sloveniji je veliko napačnih informacij o 
visokih cenah na Švedskem. Po mojih izkušnjah 
to preprosto ne drži. Življenjski stroški niso 
dosti višji kot v Sloveniji. Hrana ni veliko 
dražja (razen sadja in zelenjave), podobno velja 
za oblačila in obutev. So pa veliko višje cene 
v restavracijah.

Jana Bizovičar

Zanimivo nogometno igrišče, tudi v Stockholmu
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Utrinek iz Stockholma
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Odziv udeležencev lanskega, prvega do
godka je bil zelo dober, zato organizatorjem, 
Športnemu društvu Poljane, motivacije in želje 
po ponovitvi ni manjkalo. Kot je povedal Lenart 
Primožič, ki sicer pri projektu skrbi za splošno 
organizacijo in je njegov programski vodja, so 
organizatorje prijetno presenetili gledalci ob 
progi, ki se jih je nabralo več kot 800. »Blatfejst 
smo po športnem delu nadaljevali tudi z nasto
pom glasbene skupine in velik del udeležencev 
je svoj obisk na Visokem potegnil v večerne 
ure,« je bil zadovoljen naš sogovornik.

Letos so pripravili nekaj novosti pa tudi 

Blatfejst 2015

Rekordno premagovanje ovir
20. septembra je v okolici Dvorca Visoko potekal drugi Blatfejst – izziv s prema-
govanjem ovir, namenjen preizkušnji vsestranske moči, vzdržljivosti, skupinskega 
dela in tovarištva. Za razliko od lani, ko se je na izziv prijavilo skoraj 400 
tekmovalcev, jih je letos sodelovalo še skoraj enkrat toliko. Progo je namreč 
premagovalo 647 prijavljenih. Med sodelujočimi je bilo tudi 13 ekip, ki so se 
prijavile kot podjetja oziroma so bili njihovi člani sodelavci.

nekaj izboljšav, zato je prireditev potekala 
brez večjih zapletov. Posebnost na progi v Pol
janski dolini so po besedah Primožiča gotovo 
ovire, ki jih drugje v Sloveniji na podobnih 
dogodkih ni mogoče premagovati: »Največji 
del predstavljajo blatne ovire, prav vse pa so 
načrtovane tako, da jih je najlažje premagati 
s sodelovanjem.« Letos so tako postavili šest 
novih ovir: Fejstblatnež, pri kateri so se morali 
udeleženci plaziti pod platnom, napolnjenim 
z vodo; Bunker, del Rupnikove linije, skozi 
katerega so se morali prebiti; Poljanske opice, 
ki je predstavljala fizični izziv s preprijemanjem 

obročev; Odrgalka, kjer so se morali udeleženci 
plaziti skozi gume; Disco, ki je bil zadimljen 
kason tovornjaka, in Blatna kopel, cevi, napol
njene z blatom. 

Blatfejst je po številu udeležencev trenutno 
druga največja tovrstna prireditev v Sloveniji, 
kar zahteva pri sami organizaciji veliko pomoči 
prostovoljcev. Širša ekipa vseh pomočnikov, ki 
so pomagali pri postavljanju ovir ali na dan do
godka, je letos štela 100 članov. Predvsem njim 
gre zahvala, da je dogodek potekal nemoteno 
in bil tako uspešen. 

Kristina Z. Božič

Po blatnih preizkušnjah še vodna drča
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Pred Blatfejstom se je treba tudi ogreti.

Blata je v izobilju
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Gorenja vas je prejela priznanje za najlepše 
urejeno naselje na Gorenjskem v kategoriji 
manjših mest. »Priznanje nam pomeni še dodat
no potrditev v naših prizadevanjih za celostno 
urejanje občinskega središča, ki je v zadnjih 
letih po izvedbi dolga leta načrtovanih investicij 
doživelo temeljito preobrazbo in prenovo vseh 
ključnih točk v naselju,« so ob tej priložnosti 
zapisali na občinskih spletnih straneh. 

Podelili so tudi priznanja za dolgoletno 
uspešno delo in prispevek k razvoju turizma 

Priznanja Gorenjske turistične zveze tudi v našo občino

Gorenja vas je najlepše  
urejeno manjše naselje na Gorenjskem
Gorenjska turistična zveza je na letošnjem 45. Srečanju turističnih delavcev 
Gorenjske v prvi polovici oktobra podelila vsakoletna priznanja najlepšim 
krajem in zaslužnim delavcem gorenjskih turističnih društev. 

na Gorenjskem, ki so ga prejeli zaslužni člani, 
med njimi tudi Cveta Tušek in Frenk Dolenc 
iz Turističnega društva Stari vrh. V kategoriji 
izletniški kraji pa je prejela priznanje tudi Četena 
Ravan. Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo 
in želimo tudi v prihodnje v turizmu veliko 
uspehov!

P. N.

Priznanje Gorenji vasi za najlepše  
urejeno naselje v kategoriji manjših mest Fo
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Najhujša nesreča v 20. stoletju se je zgodila 
v Mandžuriji, zahtevala je kar 1.549 smrtnih 
žrtev, veliko rudarjev je bilo tudi poškodovanih. 
Pomoč ponesrečenim, iznos mrtvih in odpravo 
vzrokov posamezne nesreče so lahko zagotovili 
predvsem tam zaposleni. Da bi bilo ukrepanje 
čim hitrejše in čim bolj varno za sodelujoče, 
so bile na posameznih rudnikih ustanovljene 
jamske reševalne postaje, vsaka taka postaja 
je imela svojo jamsko reševalno četo. Člani 
jamske reševalne čete (reševalci) so bili 
različnih strokovnih profilov, zaposleni na 
različnih delovnih izmenah, stanovali so čim 
bliže rudniku, občasno so se morali v prostem 
času udeleževati usposabljanja iz reševanja in 
nudenja prve pomoči ponesrečenim. Indus

Reševalna četa Rudnika urana Žirovski vrh

Pravi reševalni akciji na srečo le dve
Delo v rudniških jamah je bilo za rudarje v preteklosti zelo nevarno, tako pa 
bo kljub tehničnemu napredku zagotovo ostalo tudi vnaprej. Rudarje ogrožajo 
morebitne porušitve jamskih prostorov, vdor plinov, eksplozije metana, premo
govega prahu, vdori vode, mulja, nesreče zaradi mehanizacije. 

trija je razvila namensko opremo za reševanje, 
predvsem je bil pomemben izolacijski dihalni 
aparat, ki je uporabnika povsem zaščitil pred 
zunanjo atmosfero. 

Formiranje reševalne čete
Rudnik urana Žirovski vrh je pričel izvajati 

dela v rudniški jami v Todražu leta 1979, s 
prevzemom dela od prejšnjega izvajalca del 
Geološkega zavoda Ljubljana je v aprilu leta 
1980 ustanovil svojo reševalno četo. Štela je 
12 članov (zakonski minimum). Junija istega 
leta je četa že sodelovala na republiški reševalni 
vaji v premogovniku Kanižarica, udeležbo na 
skupnih vajah pa je nadaljevala naslednjega 
četrt stoletja. Pri tem  je aktivno sodelovala 
tako na strokovnem kot tudi na tekmovalnem 
področju, kjer so bili kljub majhnemu številu 
članov doseženi pomembni uspehi.  

Kmalu po ustanovitvi čete so dihalne aparate 
MEDI (proizvajalec iz DDR) nadomestili dihal
ni aparati BG174 proizvajalca Dragger, ki jih 
je četa uporabljala do konca svojega delovanja. 
Za njihovo delovanje je bil zadolžen oskrbnik 
čete. Leta 1985 je reševalna postaja dobila nove 
prostore, isto leto pa je bila v jami RUŽV orga
nizirana tudi republiška reševalna vaja. 

V posredovanjih na srečo brez žrtev
Redne reševalne vaje so se izvajale enkrat 

mesečno, in sicer ob sobotah. Prava reševalna 
akcija je bila organizirana na srečo le dvakrat, 
in sicer v primeru požara na transformatorski 
postaji na obzorju O530 in pri reševanju 

zasutega vrtalnega stroja. V jami 
sta se v času rednega obratovanja 
RUŽV zgodili dve težki nesreči s 
smrtnim izidom. Vzrok za prvo je 
bil nalet jamskega nakladalca na 
rudarja, za drugo pa izpad hribine 
iz boka oz. stropa. Žrtvi nesreč sta 
bila delavca zunanjih izvajalcev 
del, zaradi telesnih poškodb sta 
takoj umrla, reševalna četa ni bila 
sklicana. Pri nudenju prve pomoči 
pri nesrečah so poleg zaposlenih 
aktivno sodelovali tako aktivni 
člani reševalne čete kot tudi nek
danji reševalci. Zaradi bližine je 
bila reševalna četa v času izgrad
nje cestnega predora Karavanke 
zadolžena tudi za to gradbišče.  

S koncem redne proizvodnje  
reševalna četa ukinjena   

Po zaustavitvi redne proiz
vodnje leta 1990 so člani jamske 
reševalne čete izvajali nadzor 
stanja jamskih objektov, vzorčenje 
voda, manjša vzdrževalna dela, 

meritve … vse do izvedbe končnih zapiralnih 
del v jami v letih 2001–2005. V tem času je bil 
razen obdobja 1992–1994 in obdobja 2001–
2005 vstop v jamo zaradi izključenega prisil
nega zračenja jame brez uporabe izolacijskih 
reševalnih aparatov prepovedan. Vzrok temu 
so bile izjemno visoke koncentracije radona 
in njegovih kratkoživih potomcev v jamskem 
zraku. Zadnja reševalna vaja je bila izvedena 
meseca julija 2005. Izvedena sta bila obhod 
objektov v jami po zaključeni sanaciji in nadzor 
njihovega stanja. Konec istega meseca je bila 
rudniška jama trajno zaprta, jamska reševalna 
četa rudnika pa ukinjena.

Med slovenskimi reševalnimi četami je bila 
reševalna četa RUŽV edina, ki je enkrat letno za 
svoje člane organizirala vzpone na naše vršace 
kot test fizične pripravljenosti. Za Triglav je 
sicer zmanjkalo časa, so pa bili premagani 
Jalovec, Mangart, Skuta … 

 Jamska reševalna četa je štela največ 
članov leta 1989, in sicer 25 (9 % zaposlenih 
v jami). Po letu 1990 se je število reševalcev 
hitro zmanjšalo, leta 1996 pa doseglo mini
malno predpisano število 12. Vodje – starešine 
reševalne čete so bili prvo leto Mitja Koželj, od 
leta 1981 do leta 1991 Andrej Pisk, od leta 1991 
do leta 2005 pa Jože Rojc. Dolgoletni oskrbnik 
reševalne postaje RUŽV je bil Franc Oblak.

Del reševalne opreme RŽV hrani kot tehnično 
dediščino in občasno postavi na ogled v muze
jsko sobo Centra za dolgoročno upravljanje.

Za nudenje pomoči zadnja leta  
pooblaščeni rudarji iz Idrije 

Skladno z novo rudarsko zakonodajo je za 
nudenje pomoči v prepustu pod odlagališčem 
rudarske jalovine Jazbec in v drenažnem rovu 
pod odlagališčem hidrometalurške jalovine 
Boršt od leta 2009 dalje pooblaščena jamska 
reševalna četa Rudnika živega srebra Idrija. 13. 
oktobra letos je bila v drenažnem rovu izvedena 
letna reševalna vaja s predpostavko poškodbe 
delavca pri vzorčenju vode. Vaje se je udeležilo 
pet reševalcev, ki so oskrbeli ponesrečenega 
in ga na posebnih nosilih iznesli na plato pred 
rovom. Vaja je bila uspešno izvedena. 

Jože Rojc

Vsakoletna maša za žive in pokojne rudarje 
na Sv. Urbanu ob godu svete Barbare  

bo v soboto, 5. 12. 2015, ob 9.30.

1985 je bila v RŽV organizirana prva republiška 
reševalna vaja.
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Enkrat letno so člani reševalne čete RUŽV 
osvajali dvatisočake.
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Utrinek z letošnje reševalne vaje
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Kot je pojasnil prof. dr. Gorazd Vengušt, 
predstojnik Inštituta za zdravstveno varstvo in 
gojitev divjih živali, rib in čebel z Veterinarske 
fakultete Univerze v Ljubljani, se je z rednim 
cepljenjem s posebnimi vabami steklina, ki je 
zniževala število lisic, precej omejila. Zato se 
je lisičja populacija močno namnožila. Ravno 
zaradi njihovega velikega števila pa so se med 
njimi razširile garje, ki sicer v veliki meri 
napadajo še gamse. Po oceni dr. Vengušta ima 
garje skoraj vsaka druga lisica, letno pa na 
inštitutu zabeležijo med 1500 do 2000 prime
rov okuženih lisic. Bolezen povzroča več vrst 
parazitskih mikroskopskih živali, imenovanih 
garjavci, ki spadajo v družino pršic. V Slo
veniji so garje vrstno specifične, to pomeni, da 

napadajo le določene živali, povzroča pa jih 
vrsta sarcoptes scabiei, ki se deli še na podvrste. 
Pršica garij se imenuje tudi srbec. Samica, ki je 
velika med 0,3 in 0,4 milimetra, v vrhnji plasti 
kože dela okoli en centimeter dolge rovčke 
in vanje odlaga jajčeca. To povzroča močno 
srbenje, žival pa si s praskanjem poškoduje 
kožo. Za garjavo divjo žival je značilno, da 
se ne boji ljudi, je počasnega gibanja in ima 
močno izpadlo dlako. Pri stiku okuženih živali 
z domačimi živalmi, predvsem psi in mačkami, 
obstaja možnost prenosa teh zajedavcev, ki pa 
je sicer zelo majhna. 

Obolele živali se ne dotikamo 
Predsednik Lovske družine Gorenja vas 

Danijel Vehar je povedal, da imajo živali 

Koristni nasveti

Ravnanje z bolnimi divjimi živalmi
Občasno lahko ob cesti opazimo poginulo, ponavadi povoženo žival. Nekatere od 
njih kažejo znake določene bolezni, posebej, če imajo znake močnega izpadanja 
dlak, kar je v naših krajih najpogosteje vidno pri lisicah. Večina bi verjetno 
pomislila na najbolj znano od bolezni divjih živali, steklino, ki je tudi človeku 
smrtno nevarna. Vendar ni vedno tako.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin med 2. oktobrom in 20. 

novembrom izvaja jesensko akcijo cepljenja 
lisic proti steklini. Polaganje vab se izvaja z letal 
na višini 300 metrov nad gozdnimi površinami. 

Vabe so v obliki kocke rjave barve, v njej je 
plastičen zavojček s cepivom.

Primerek cepilne vabe proti steklini
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Mikroskopski posnetek sarcoptes scabei
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prirojene in pridobljene bolezni. Pridobljene se 
delijo še na kužne, nekužne in zajedavske. Med 
slednje spadajo garje. Med kužne pa steklina, 
ki je bila v preteklosti pri nas prisotna zlasti pri 
lisicah, jazbecih in kunah, redko pri srnjadi. V 
primeru, da opazimo žive ali najdemo poginule 
živali, za katere sumimo, da kažejo znake 
bolezni, je primerno, da obvestimo najbližjega 
lovca, ki ve, kako ustrezno ukrepati. Poginulih 
živali se ne dotikamo, saj predstavljajo poten
cialen vir človeku nevarne okužbe. Tudi hišnim 
ljubljenčkom je potrebno preprečiti stik z njimi. 
Če se to zgodi, je treba domačo žival razkužiti 
in se posvetovati z veterinarjem. V primerih 
suma na bolezen lovci oddajo poginulo žival 
na pregled v ustrezen veterinarski laboratorij. 
O izsledkih je v primeru nevarnih bolezni 
obveščena Uprava RS za varno hrano, veteri
narstvo in varstvo rastlin (nekdanji VURS), ki 
izvede nadaljnje ukrepe. 

Jure Ferlan

POMEMBNO:  
• Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite 

tudi otroke. 
• Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite 

z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti. 
• Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, 

to mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak 
stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali, 
nemudoma obiščite najbližjo antirabično ambulanto. 

• Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, 
obiščite najbližjo antirabično ambulanto. 

• Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih. 
• Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi.  

Pričetek akcije  
Prijatelji Jelenc

Planinci iz Gorenje vasi obveščajo, da bo 
zavetišče goske straže na Jelencih odprto 
in oskrbovano od 7. novembra do maja, ob 
sobotah od 11. ure in do nedelje do 16. ure ter 
med prazniki. Z odprtjem zavetišča se pričenja 
tudi 5. akcija Prijatelji Jelenc, katere cilj je, da 
planinci dosežejo v enem letu čim več vzponov 
na Blegoš po označeni planinski poti mimo 
Jelenc. Vsak sodelujoči, ki bo v akciji zbral 20 
ali več vpisov, bo za nagrado na zaključnem 
srečanju prejel kvalitetno športno majico z logo-
tipom Prijatelj Jelenc. Na Jelencih je možno tudi 
prenočiti, saj zavetišče razpolaga s skupnimi 
ležišči, kjer je prostora za 20 ljudi. Več o akciji in 
dogodkih v društvu ter razporedu dežurstev na 
Jelencih bo objavljeno na spletni strani društva 
www.pdgorenjavas.com.

L. R.

V Vrtcu Zala so v začetku oktobra obeležili 
teden otroka.  Podblegaške novice so se ustavile 
v igralnicah št. 5 in 6. V petici so z vzgojiteljicama 
Suzano in Sonjo razmišljali o tednu otroka, o tem, 
kaj vse so počeli in kaj vse so se naučili. 

Izhajali so iz poslanice ob tednu otroka Nekaj 
ti moram povedati. Izhodišče je bila pesmica, ki 
jim je povedala, da si morajo zaupati, kako se 
pogovarjati in kako nam je lepo, če se lahko z 
drugimi pogovarjamo. Če to ne bi bilo mogoče, 
so ugotavljali otroci, »bi bilo slabo, bili bi žalostni 
in bilo bi nam dolgčas«. 

Ker jim je nagajalo vreme, so obiskali knjižnico 
in se v telovadnici veliko razgibavali, tekli, skakali, 
delali prevale in salte ter se igrali z obroči. Ob 
tem so se pogovarjali o tem, kaj čutijo in da lahko 
tudi z rokami, s prsti, z izrazom na obrazu veliko 
povedo. Delali so v paru, se učili zaupanja in 
tudi ustvarjali.  

V igralnici št. 6 pa so z vzgojiteljicama Mar-
tinama na pobudo, pred tem so namreč prejeli 
košarico gozdnih škratov z različnimi sporočili, 
sledili jeseni v naravo, v gozd in k ustvarjanju. 
Iz listov, maha, storžev, listov, kamnov in drugih 

V Vrtcu Zala obeležili teden otroka
naravnih materialov so za škratke izdelovali 
hišice ter opazovali še druge gozdne prebivalce 
– živali. Ugotovili so, da so škrati muhasti in ne 
marajo, da obiskovalci gozda rušijo gozdni mir. 

Ob koncu obiska so zapeli še pesmico o 
prijateljstvu. 

Damjana Peternelj
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Kakšen je sedaj pogled na dijaška leta? 
Že na začetku vsakega šolskega leta sem si 

zadala cilj, da se čim bolj potrudim ter si s tem 
odprem vrata na čim več fakultet, saj takrat še 
nisem bila odločena, na katero se bom vpisala. 
Koliko ur na dan sem se posvetila učenju, je bilo 
odvisno od napovedanih ocenjevanj. Takrat, ko 
je bilo v šoli najbolj pestro, sem se knjigam pos
vetila od prihoda domov do večernih ur. Uspeha 
pa ne pripisujem samo učenju. Snov, ki smo jo 
obravnavali, mi je bila zelo zanimiva, tako da 
sem kar nekaj odnesla že od šolskih ur. 

Seveda nisem celih popoldnevov preživela 
za knjigami. Možgančke sem si bistrila s tekom 
in hojo v naravi. Kot mentorica sem aktivna tudi 
v gasilskem društvu v Poljanah. Za vse svoje 
želje sem si našla čas, če ne v tistem trenutku, 
pa čez nekaj časa.

Poklicna matura ima nekaj posebnosti v 
primerjavi s klasično. 

Poklicna matura je sestavljena iz štirih 
predmetov, in sicer iz slovenščine, matematike 
ali angleščine (jaz sem izbrala matematiko), 
zdravstvene nege, v praktičnem delu pa sledi 
še storitev z zagovorom. Pri slednjem smo 
bili dijaki razvrščeni na enega izmed kliničnih 
oddelkov, kjer smo v tretjem ali četrtem let
niku opravljali prakso. Vsakemu dijaku je bil 
dodeljen pacient, pri katerem smo izvedli vse 
posege, ki so bili v načrtu za tisti dan, ter mu 
pomagali pri osnovnih življenjskih aktivnostih, 
kot so hranjenje, oblačenje, osebna higiena, 
nato smo vsa dejanja strnili v poročilo in ga 
zagovarjali pred komisijo profesorjev.

Nad končnim uspehom na maturi sem bila 
kar rahlo presenečena, saj nisem bila povsem 
prepričana v nekatere odgovore, ki sem jih 
podala. Zbrala sem 22 od 23 točk.

Kako si se spoprijela z vsemi izzivi in 
pripravami na maturo? 

Na vse maturitetne predmete smo se v 
četrtem letniku pripravljali že v šoli. Sama sem 
vse še ponavljala in utrjevala ter se pri vsakem 

Petra Oblak, zlata maturantka

Rada bi bila babica
Petra Oblak iz Hotovlje je zaključila osnovno šolo v Poljanah, zadnja štiri leta pa 
obiskovala Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, program zdravstvene nege.

predmetu posebej najbolj posvetila temam, ki 
so se mi zdele težke. Pisni del mature se mi 
je zdel težji, mogoče zato, ker smo najprej 
vse predmete pisali, šele nato je bil na vrsti 
ustni del. Raje odgovarjam ustno, ker se lahko 
razgovorim in vidim odzive profesorjev, če sem 
na pravi poti. Za vsak uspeh je treba imeti tudi 
malo sreče. Tako je bilo tudi pri meni, sploh 
pri ustnem delu mature. Listki z vprašanji, ki 
sem jih izžrebala, so vsebovali vprašanja, na 
katera sem bila dobro pripravljena in sem nanje 
odgovorila brez težav.

Odličen rezultat mature je zelo dobra mo-
tivacija in hkrati odgovornost, se strinjaš? 

Ta izkušnja mi je vsekakor dvignila samoza
vest in vlila nove moči za življenjske preizkuse, 
ki me še čakajo. Do sebe nisem zelo stroga, 
vendar si vedno zastavim take cilje, ki potrebu
jejo kar nekaj truda, saj nisem zadovoljna že z 
najmanjšim uspehom.

Si se kaj nagradila za srednješolski uspeh? 
Po končani maturi sem svoje možgančke 

dala na »off«. Privoščila sem si dolg oddih na 
morju ter uživala proste dni. V septembru pa 

sem morala še kaj zaslužiti in sem si poiskala 
študentsko delo.

Doslej si se vozila, kar ti je vzelo precej 
časa. Katere spremembe te čakajo v novem 
študijskem letu? 

Vpisala sem se na Zdravstveno fakulteto, in sicer 
smer babištvo. V srednji šoli smo imeli predmeta 
Nega otroka in Nega žene, ki je vseboval poglavje 
o ginekologiji ter porodničarstvu. Ta predmeta in 
želja delati z majhnimi otroki so v večini odgovorni 
za mojo odločitev o nadaljnjem šolanju.

V srednjo šolo sem se vsak dan vozila. Med 
študijem pa bom živela v študentkem domu. 
Zame bo to velika sprememba, ki mi bo prinesla 
veliko novih izkušenj in, verjamem, tudi lepih 
spominov.

Imaš kakšen nasvet za bodoče matu
rante?

Bodite prepričani v svoje znanje in ne 
prestrašite se mature, ker ni tak 'bau bau'.

Milka Burnik

Kakšna so bila tvoja štiri dijaška leta? 
Vedno sem se trudila, da sem naredila 

največ, kar se je dalo, naj je bila to le ena 
izmed domačih nalog, seminarska naloga ali 
pa učenje pred testom. Nikoli nisem obupala, 
tudi če je bila snov sprva nerazumljiva, ampak 
sem si vselej prigovarjala, da to zmorem. 
V šoli sem vedno sledila razlagi, postavl
jala vprašanja in skušala odnesti čim več od 
pouka. Za učenje doma sem porabila kar nekaj 
časa, včasih celo preveč. Nisem bila dovolj 
samozavestna, dokler nisem vsega ponovila, 
naredila nalog.

Udeležila sem se nekaj tekmovanj pri 
biologiji in kemiji. V četrtem letniku sem 
dosegla tudi zlato priznanje iz biologije. Za 
moje navdušenje nad biologijo je v največji 
meri zaslužna profesorica Mojca Mravlja, ki 
je svoje izjemno široko zanje znala posredovati 
na zelo zanimiv, nazoren in duhovit način. Kar 
koli smo jo vprašali, je znala odgovoriti. Bila 
je prava biološka enciklopedija.

Kateremu predmetu si posvetila največ 
predpriprav na maturo? 

Vedno sem delala sproti, opravljala domače 
naloge in se naučila toliko, kot je bilo potrebno 
za želeno oceno. V zadnjem letu smo imeli tudi 

Janja Štucin, zlata maturantka

Želi si dinamičen in raznolik poklic
Janja Štucin iz Podgore je po osnovni šoli gradila znanje, razvijala talente in 
širila obzorja v naravoslovnem oddelku Gimnazije v Škofji Loki.

kar dober sistem ponavljanja snovi že pri pouku. 
Rešila sem nekaj starih pol in šla skozi snov. 
Ko je prišel teden izpitov, za kaj več kot hiter 
pregled snovi ni bilo časa.

Glede na tvojo težnjo po popolnosti 
v znanju je bil rezultat mature verjetno 
pričakovan. 

Vedela sem, kje so moje šibke in močne 
točke, hkrati pa se zavedala, da ni vse odvisno 
od znanja, ampak tudi od sreče in razpoloženja 
na dan izpita. V tednu dni sem imela maturo iz 
vseh svojih predmetov: angleščine, slovenščine, 
kemije, biologije in matematike. Prva je bila 
angleščina, moje najšibkejše področje. Po 
vsakem izpitu mi je samozavest rasla in sem 
laže nadaljevala. Moj trud je bil poplačan z 
zlato maturo in 31 točkami.

Kako si po odlično opravljeni maturi 
gledala na težavnost izpitov? 

Razen pisnega izpita iz angleščine se mi 
drugi niso zdeli posebno težki. Pri pisnem 
delu so bile mnoge naloge lažje kot v prejšnjih 
letih, predvsem pri slovenščini in biologiji. 
Pri ustnem spraševanju sem imela tudi nekaj 
sreče. Pri angleščini sem dobila temi, ki smo 
ju v času šolanja obdelali skoraj pri vsakem 

Zlati maturanti 2015 
Kot vsako leto je tudi letos naša sodelavka 

Milka Burnik z zlatimi maturanti opravila nekaj 
intervjujev, v katerih so ji posredovali svoje vtise 
o srednješolskem izobraževanju, spominih na 
maturo in zaupali načrte za naprej. V naslednji 
številki Podblegaških novic bomo predstavili 

Anamarijo Tušar in Karin Frlic.
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Kaj je pred štirimi leti pretehtalo, da si se 
odločila prav za to šolo? 

Zanjo sem izvedela od prijateljev, ki so jo 
takrat že obiskovali in jo priporočili. Ni mi žal, 
da sem se tako odločila. Učenja in sprotnega 
dela je bilo veliko, z izbiro kakšne druge gim
nazije bi verjetno lahko shajala z manj dela, a 
sem na ta način pridobila delovne navade, ki jih 
bom pri študiju še kako potrebovala. 

Kako bi ocenila svoje dosedanje delo? 
V šoli, pri maturi in na drugih področjih 

sem se vedno trudila za čim boljše rezultate. 
Stremela sem za popolnostjo in to se je očitno 
odražalo v šolskem in maturitetnem uspehu. 
Nad slednjim sem bila presenečena. Dobila 
sem 32 točk.

Matura zahteva ponavljanje in utrjevanje 
obsežne snovi. Kako si se tega lotila? 

Največ časa sem zagotovo namenila 
matematiki. Snov je zelo obsežna in raznolika. 
Vse znanje, ki ga pridobiš po predelanem 
enem poglavju, moraš znati uporabiti v drugem 

Teja Kavčič, zlata maturantka

Že od nekdaj ima rada jezike
Teja Kavčič z Dobrave je zadnja štiri leta na Škofijski klasični gimnaziji že 
pospravila med lepe spomine in se podala na pot novih doživetij.

poglavju, ki je čisto drugačno od prvega. Tudi 
stvari iz prvega letnika sem do neke mere poz
abila in je bilo treba veliko ponoviti. Ker pa sem 
izbrala višji nivo matematike, sta bila težavnost 
in obseg seveda temu primerna. Naredila sem 
veliko vaj, da sem bila prepričana, da stvari res 
znam in razumem. Naučila sem se, kar se je bilo 
potrebno, da sem na vsako možno vprašanje 
znala odgovoriti. Nisem se zanašala na srečo 
pri izbiri vprašanj.

Zrelostni izpit zahteva pisne in ustne 
spretnosti. Katere si imela raje? 

Maturo sem opravljala iz osnovnih predme
tov – slovenščine, matematike in angleščine, 
sama pa sem izbrala kemijo in francoščino. Težji 
so pisni izpiti. V stiku si s 150imi živčnimi 
matu ranti, profesor ti ne more namigniti te ali 
one malenkosti, časovno si bolj omejen, vse 
skupaj traja precej dlje. Verjetno pa tudi zato, 
ker so prvi na vrsti in se uspeh ali neuspeh na 
maturi šele začenja, pri ustnih je bolj ali manj že 
kar določen. Pri ustnem delu si v stiku z učečimi 
profesorji, ki jih že poznaš, vprašanja lahko 
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zamenjaš, ozračje ni tako zelo napeto. 
Vseeno imajo na samem izpitu, pisnem ali 

ustnem, veliko težo živčnost, raztresenost, pritisk. 
Treba se je znati pomiriti in pokazati svoje znanje 
neodvisno od teh kritičnih faktorjev. 

Si kot zlata maturantka postala še bolj 
samozavestna, zahtevna do sebe? 

Od sebe vedno zahtevam največ, kar sem 
sposobna. V tem primeru je bila to zlata matura. 
Seveda je dober občutek vedeti, da mi je uspelo 
nekaj, za kar sem si prizadevala pretekla štiri 
leta in s čimer se lahko pohvalim.

Kako si poleg dnevnega učenja še zapol-
njevala čas? 

Obiskovala sem glasbeno šolo, hodila na 
pevske vaje, nastopala v dramskih igrah v šoli, 
sodelovala pri animatorjih in režirala oratorijske 
igre, pomagala pri domačih opravilih, se družila 
s prijatelji … 

Kam te vodi nadaljnja pot? 
Naslednja leta se bom izobraževala na 

Filozofski fakulteti, smer medjezikovno 
posredovanje. Že od nekdaj imam rada jezike, 
ta program pa mi dovoljuje združitev večine 
meni ljubih jezikov – slovenščine, angleščine 
in francoščine v eno učno vsebino. Poleg že 
naštetih predmetov sem imela rada tudi bi
ologijo, kemijo in latinščino.

V Ljubljano sem se dnevno vozila, v bodoče 
pa me čaka študentski dom, ki se ga kar veselim. 
Predstavlja neko novo poglavje mojega življenja 
kot tudi samo študentsko življenje, ki bo bolj 
samostojno, spontano, nenadzorovano.

Pa priporočilo za bodoče maturante? 
Pomembno je, da se začneš učiti dovolj 

zgodaj, da ti ne ostane le nekaj dni za ponovitev 
snovi, ki si se jo prej učil štiri leta. K maturi pa 
je vendarle treba pristopiti s pravo mero opti
mizma in samozavesti. Ni nemogoče odlično 
opraviti mature, le nekaj je treba vložiti v to. 
Navsezadnje nič ne pride samo od sebe!

Milka Burnik
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predmetu – prostočasne aktivnosti in različne 
oblike zasvojenosti. 

Do sebe si precej zahtevna. Se pohvališ 
tudi za manjše uspehe? 

Vedno hočem, da je vse, česar se lotim, 
opravljeno v celoti, do konca in s čim manj 
pomanjkljivostmi in napakami. Včasih zna biti 

to precej naporno. Samozavest mi pomagajo 
dvigniti predvsem prijatelji in družina, ki mi na 
tak ali drugačen način dajo vedeti, da me imajo 
radi takšno, kot sem.

Kaj rada počneš v prostem času? 
I zde lu j em vošč i ln i ce  za  r az l i čne 

priložnosti, pojem pri mladinskem pevskem 
zboru, sem članica PGD Trebija, rada grem 
v naravo na sprehod, tudi doma kaj postorim, 
letos sem se pridružila še skavtom. Gimnazija 
Škofja Loka je septembra meni in sošolcu 
omogočila, da sva se skupaj z dijaki različnih 
slovenskih gimnazij in srednjih šol udeležila 
potovanja po Danski, ki ga vsako leto pripravi 
Društvo slovenskodanskega prijateljstva. 
Stkali smo prijateljske vezi, videla sem 
popolnoma drugačno okolje.

Končana srednja šola je šele polovica pre-
hojene poti do poklica. Kako bo naprej? 

Študij bom nadaljevala na Fakulteti za 
farmacijo v Ljubljani. Izbira je povezana s 
kemijo in biologijo, ki sta mi bili najljubši. 
Želim si dinamičen in raznolik poklic, ki mi 
bo omogočal različne načine dela, od dela v 
lekarni do raziskovanja in razvijanja zdravil v 
laboratoriju, trženja, bolnišnične farmacije.

V Ljubljani bom poskusila tudi življenje v 
študentskem domu, ki mi bo prihranil precej 
časa, prinesel nove prijatelje, poznanstva in 
dober trening za prilagajanje in iznajdljivost v 
nadaljnjem življenju. 

Milka Burnik
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Zadnji topel in sončen dan, 22. september, je 
bil kot nalašč za jesenske ekskurzije učencev po 
Sloveniji. Šestošolci so se potepali po Dolenjski, 
učenci 7. razredov  so spoznavali jugozahodno 
Primorsko, osmošolci so potovali po Štajerski in 
videli Nekropolo v Šempetru, jamo Pekel, Ptu
jski grad in mesto Ptuj. Učenci devetih razredov 
so na severnem Primorskem obiskali kobariški 
Muzej 1. svetovne vojne, Antonijev rov v Idriji, 
Divje jezero in Bolnico Franjo. 

Naužili so se znanja 
Elin Kos in Sara Kisovec iz 6. b sta povedali: 

»Na Muljavi nas je vodič peljal v sobo, kjer smo 
si ogledali kratek videoposnetek o Jurčičevi 
domačiji. Sledil je ogled Krjavljeve koče, ki je 
imela samo dva prostora. Nato smo si ogledali 
še Jurčičev dom, knjige in spominke.«

Malči Cvirn in Katja Štravs iz 6. a sta si 
zapomnili veliko podatkov z gradu Bogenšperk: 
»Izvedeli smo vse o gradu in o Janezu Vajkardu 
Valvazorju. V poročni dvorani so dolga knjižna 
omara, grb in Valvazorjev spomenik. Slavo 
vojvodine Kranjske je napisal leta 1689. Takrat 
so kmetje verjeli, da je voda strupena, zato so se 
je izogibali. Tudi premožni ljudje so se umivali le 
do trikrat na leto ter nato dva tedna počivali, da se 
jim ne bi kaj zgodilo.

Ker je imel veliko stroškov, je prodal grad 
in živel do smrti v hiši. Ugotovil je tudi, da 
Cerkniškega jezera ne čarajo čarovnice, kot 
so verjeli v tistih časih, ampak je presihajoče. 
Za to odkritje je dobil priznanje in postal član 
Angleške kraljeve družbe. J. V. Valvazor je 
v svojem življenju napisal okrog 3000 knjig. 
Spomin nanj pa ohranjamo še danes.«

Matic Bohinc iz 7. b si bo potepanje po 
Primorski zapomnil po čudovitih lipicancih in 
po jami Vilenici: »To je prva turistična jama v 
Evropi. Dolgo je slovela kot najlepša, največja in 

Iz OŠ Poljane

Na bližnje hribe in po slovenskih pokrajinah
Pregovorno je mesec spremenljivega vremena april, letos pa je nekaj muhavosti 
pokazal tudi september. Vstopili smo v jesen, ki je prinesla hladnejše vreme pa tudi 
nekaj zelo toplih dni, vseeno pa so naši učenci opravili kar nekaj dni dejavnosti. 

najbolj obiskana jama na Krasu. Leta 1986 so v 
jami začeli prirejati večere pesnikov in pisateljev 
iz vse Evrope – mednarodni festival Vilenica.« 
Zanimiv je bil tudi Štanjel: »Značilnost naselja 
so ozke ulice s kamnitimi hišami. Grad Štanjel 
je bil zgrajen v srednjem veku. Zaradi nevar
nosti turških vpadov so ga konec 15. stoletja 
zavarovali z obzidjem. Med drugo svetovno 
vojno je bil požgan, a so ga obnovili in v njem 
uredili zbirko del Lojzeta Spacala.«

Migali s Simbiozo giba 
Tudi letos smo se pridružili vseslovenski 

akciji Simbioza giba, ki je spet združila generaci
je. Slabo vreme je sicer naše aktivnosti prestavilo 
v telovadnico, zato pa ni bilo nič manj zabavno 
in aktivno. Zbralo se nas je lepo število dedkov, 
babic, vnukinj, vnukov, učiteljev in učencev in 
skupaj smo preživeli  športno, s tekom obarvano 
urico. Poučili smo se o pomembnosti srčnega 
utripa in ga izmerili pred in po vadbi. 

Učenci prvega triletja v septembru prve športne 
dneve že kar tradicionalno opravijo s pohodom na 
Goro. Tudi letos so med hojo opazovali jesensko 
obarvano pokrajino in prepoznavali okoliške 
griče. Na vrhu so jih učiteljice seznanile z vsebino 
Urekovega pohoda, ki je izveden v spomin na 
novinarja Staneta Ureka. Po njegovem vzoru so 
naredili tudi nekaj gimnastičnih vaj.  

Učenci 4. in 5. razredov so 22. septembra 
pešačili na Gabrško goro in tako najbolje 
obeležili dan brez avtomobila. V prekrasnem 
vremenu so na svoj račun prišli tudi gobarji in 
našli kakšnega jurčka in »marelo«. 

Dnevom evropske kulturne dediščine smo 
posvetili dejavnost Med freskami Iveta Šubica, 
ki jo izvajajo učenci od 6. do 9. razreda. Pred
stavlja čudovito zapuščino našega slikarja, ki je 
posejana po Poljanah. Učencem in širši okolici 
želimo predstaviti umetnika in njegove freske. 

Gre za kulturnorekreativno učno pot, po kateri 
smo se sprehodili skozi Poljane in odkrivali 
freske na stenah hiš. Dejavnost smo izvedli z 
vsemi učenci razredne stopnje in tako v svet Iv
etovih fresk popeljali že okrog 200 učencev.

 Začetek projekta Shema šolskega sadja 
in zelenjave je postal stalnica oktobrskih ur 
oddelčnih skupnosti. Namenov tega projekta 
EU je več, npr. povečanje nizke porabe sadja in 
zelenjave pri otrocih, zmanjšanje števila otrok s 
prekomerno težo in debelostjo, zmanjšanje tve
ganja za nastanek bolezni (sladkorna bolezen, 
srčnožilne bolezni, rak …) itd.

Učenci so pri urah oddelčnih skupnosti 
izdelovali plakate. Vsak oddelek je predstavil 
določeno vrsto sadja in zelenjave, nekateri učenci 
pa so v računalnici izdelovali spletni vprašalnik.

Obeležili teden otroka 
Devetošolki Ema Primožič in Sabina Boh

inc sta se v tednu otroka pomešali med učence 
1. triletja, ki so imeli poseben kulturni dan z 
različnimi delavnicami. Izdelovali so knjižna ka
zala v obliki mišk, šivali ježke, brali pravljice, se 
igrali ter se zraven neizmerno zabavali. Igrali so 
tudi družabne igre, ki so jih prinesli od doma. V 
vsakem razredu so jima povedali nekaj mnenj:

Jaka: »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo brali 
knjigo ter delali miške in ježke.«

Luka: »Ta kulturni dan smo imeli zato, ker 
je teden otroka.«

Benjamin: »Bilo mi je zelo všeč.«
Maks: »Ni mi bilo všeč, ker sem izgubil 

igro Morilec, ropar!«
Lovro: »Zelo mi je bilo všeč, ko smo se 

igrali z lego kockami.«
Učenke in učenci šolske skupnosti v tednu 

otroka malčkom iz vrtca vsako leto približujejo 
knjige. Tina Stanonik in Nika Peternel iz 8. b sta 
se s skupino Mišk odpravili na iskanje knjižnega 
zaklada. »Odpravili smo se po hodnikih šole, 
kjer nas je na vsakih nekaj metrov pričakala na 
tla nalepljena skrinjica. Tam smo se ustavili in 
prebrali namig za nadaljnjo pot. Kmalu smo 
prišli do zaklada, ki so ga otroci odprli in … 
v njem je bila knjiga z naslovom Oprosti. V 
knjižnici sva jim knjigo prebrali, potem smo 
se pogovarjali o njenem sporočilu.« 

Bernarda Pintar

‘Miške’ v vrtcu so ob tednu otroka iskale bralni zaklad.

Na jesenski ekskurziji so šestošolci obiskali tudi 
grad Bogenšperk.
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Cvetje v jeseni 
V soboto, 12. septembra, smo si učenci 8. in 

9. razreda na Visokem pod zvezdami ogledali 
muzikal z naslovom Cvetje v jeseni, ki govori 
o usodni ljubezni med Meto in Janezom. V 
glavnih vlogah sta igrala Nina Pušlar in Matjaž 
Robavs kot Meta in Janez. V drugih vlogah pa 
so bili prav tako fenomenalni igralci.

Zgodbo spremljajo humor in romantika ter 
razburljive dogodivščine. Konec je žalosten, 
ker Meta umre. Nina in Matjaž sta po predstavi 
razveseljevala oboževalce in navdušence z 
avtogrami in fotografijami. Slišali smo same 
pozitivne komentarje: fenomenalno, špica, 
super, vau, senzacionalno …

Opera
14. septembra smo učenci 8. razreda odšli 

v ljubljansko Opero na ogled Gorenjskega 
slavčka. Iz Gorenje vasi smo se odpeljali narav
nost v Ljubljano pred Opero, kjer je učiteljica 
Neža Erznožnik povedala nekaj besed o tem 
hramu kulture. Predstava je govorila o ljubezni 
do petja in nekega moškega.

Šola v naravi
Letošnji 4. razred se je tako kot vsako leto 

odpravil v šolo v naravi na Debeli rtič. Odločili 
smo se, da jih malce povprašamo o tem, kako 
so se imeli: 

»Šole v naravi sem se veselil. Najbolj všeč 
mi je bilo, ko smo se z ladjico odpeljali v Koper, 
in takrat, ko smo se vozili s kajaki. Na žalost 
nisem osvojil zlatega delfinčka. Hrana mi je bila 
všeč in vreme je bilo lepo.« (Žiga)                                                                                             

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Barvita jesen za učence in učitelje
Objavljamo nekaj vtisov iz pestrega življenja na naši šoli v prvih tednih šolskega leta.

»Šole v naravi sem se zelo veselila. Najbolj 
mi je bilo všeč, ko smo videli neki grad. Zlatega 
delfinčka nisem osvojila, saj sem obupala zaradi 
ene sekunde. Naša soba je dobila 2. mesto za 
najbolj pospravljeno sobo. Izlet po Luki Koper 
mi je bil všeč. Če bi se dalo, bi to šolo v naravi 
še enkrat ponovila.« (Mija)                                                            

»Šole v naravi sem se zelo veselila. Najbolj 
mi je bilo všeč, ko smo imeli nočno kopanje. 
Na žalost nisem osvojila zlatega delfinčka, 
ampak sem se potrudila za srebrnega. Malo sem 
pogrešala dom. Ni mi bilo všeč, ko smo vsak 
dan tekli v borov gozdiček. To šolo v naravi bi 
še enkrat ponovila.« (Ajda) 

»V šoli v naravi mi je bilo všeč. Bolan ni bil 
nihče, vendar je bilo nekaj odrgnjenih kolen. 
Otroci so večinoma ubogali. V četrtek smo imeli 
burjo, drugače pa je bilo vreme lepo.« (Silva 
Škodler, učiteljica 4. a)  

Ekskurzije
V petek, 25. septembra, so se učenci od 

šestega do devetega razreda odpravili na ek
skurzijo. 

Šeste razrede je pot najprej vodila do 
Postojne, kjer so si ogledali kraško lepotico. 
Veliko doživetje je bila za večino otrok vožnja 
z vlakcem mimo kapnikov. Po ogledu jame so  
učenci obiskali Predjamski grad, v katerem je 
v 15. stoletju prebival vitez Erazem Predjam
ski, nato pa so se odpeljali proti Rakovemu 
Škocjanu. Sledil je voden sprehod po dolini 
Rakovega Škocjana. Zadnja postaja je bila 
Cerknica. Tu so si učenci ogledali maketo in 
multivizijo presihajočega Cerkniškega jezera 

ter se z avtobusom popeljali ob jezeru. Domov 
so se vrnili polni vtisov in lepih spominov. 

Sedmi razred je odšel na Dolenjsko. Obiskali 
so rojstno hišo Primoža Trubarja, kjer so 
izdelovali simpatične knjižice. Ogledali so si 
tudi Krško jamo, kjer so videli razne naravne 
skulpture v različnih oblikah. Šli so tudi na 
grad Turjak in na domačijo Josipa Jurčiča. 
Učenci pravijo, da se ekskurzija ni razlikovala 
od drugih. Ne bi bilo enako zanimivo, če ne bi 
bilo prijateljev! 

Osmošolci so se z dežniki v nahrbtnikih 
odpeljali proti Škofji Loki in naprej skozi Tuhinj
sko dolino do Šempetra, kjer so si pogledali 
Nekropolo. Pot so nadaljevali proti Ptuju, na 
gradu so si ogledali muzejske zbirke in se pod 
vodstvom vodičk sprehodili skozi mestno jedro 
Ptuja. Na koncu so se povzpeli še do cerkve na 
Ptujski Gori. Sledila je dolga vožnja nazaj v 
Gorenjo vas in nato odhod domov.

Od vseh so ravno 'devetovci' imeli najbolj 
ovinkasto pot, vodila jih je na severno Pri
morsko, a k sreči je bila letos omiljena zaradi 
obnovljene ceste med Cerknim in Mostom na 
Soči. Vsebina je bila prepojena z zgodovinskimi 
tematikami, ki pa so bile prikazane na zelo za
nimiv način. V Kobaridu in okolici so doživljali 
1. svetovno vojno, obiskali tamkajšnji svetovno 
znani muzej, nato pa se obrnili nazaj proti Idriji, 
kjer so se spustili v njeno podzemlje. Antonijev 
rov je vedno najboljša možna popestritev. Da 
bi ekskurzijo vendarle nekoliko razbremenili 
zgodovinskega okusa, so ga začinili še z ogle
dom naravne znamenitosti – Divjega jezera.

Prispevali: Nika Justin, Nika Stržinar, Nina 
Maček, Barbara Košir in učitelj Martin Oblak

Razrito staro asfaltno igrišče pred šolo, 
razdejano zeleno vrtčevsko igrišče ob prizidku 
in grobo nasuta brežina pod vrtcem oz. nad 
opornim zidom so na gradbenike in gradbene 
stroje čakali od februarja 2013. V zadnjem ted
nu avgusta so prišli in najprej vkopali dve veliki 

Iz PŠ Sovodenj

Nova čistilna naprava in asfalt
Ponovna gradbena dela v okolici šole in deset novih prvošolcev so bile pomembne 
značilnosti začetka  novega šolskega leta.

cisterni čistilne naprave. Do nje so po globokih 
jarkih čez staro igrišče napeljali cevi od iz
pustov komunalnih odplak iz stavb. Poskrbeli 
so še za odtok meteornih voda. Odstranili so 
zaplate starega asfalta in pripravili podlago za 
novo asfaltacijo. Položili so nekaj robnikov 

in tlakovcev. Nov asfalt so na dovozni poti na 
športno igrišče, na starem šolskem igrišču in 
zadaj za šolo do gospodarskega vhoda v kuhinjo 
polagali več dni, saj jim je nagajalo vreme. V 
vsem tem času je bilo izrečenih kar nekaj starih 
pregovorov, tudi tisti: Kdor čaka, dočaka. 

Steklo je tudi naročilo novih igral za zeleno 
vrtčevsko igrišče. Stara so bila namreč precej 
poškodovana v času prestavljanja in ob sanaciji 
statike prizidka.  

Milka Burnik

Deset novih prvošolcev na sovodenjski podružnici

Nov asfalt pri šoli
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Anton Debeljak:
• Vpraša glede prejete pritožbe občana iz 

Hotovlje o sanaciji Hotoveljske grape, poslane 
ministrstvu, v kateri občan sprašuje, zakaj se 
sanacija vodotoka vzdolž njegove stanovan-
jske hiše še ni izvedla in če je bila res taka 
odločitev sprejeta na občini. Dopis so prejeli 
tudi na krajevno skupnost, zato ga zanima ali 
bo občina pripravila skupen odgovor. 

Dopis občana, ki je bil sicer posredovan tudi 
pristojnemu ministrstvu, je občina prejela in se 
je nanj tudi nemudoma pisno odzvala, sporne 
izjave o sprejemanju odločitve na občini pa 
je VGP Kranj takoj nato demantiral. Stališče 
občine je namreč ravno nasprotno, kot navaja 
občan v prejetem dopisu, saj je občina ravno za 
zadevni odsek ureditve struge vodotoka teden
sko urgirala k pristojnemu koncesionarju za ure
janje vodotokov, da je sanacija navedenega dela 
vodotoka nujna, saj predstavlja kritično točko 
najbolj ozkega dela doline Hotoveljščice.

Kot smo že pojasnjevali, je za izvajanje san
acij vodotokov in s tem tudi struge Hotoveljščice 
v celoti pristojno podjetje VGP Kranj, ki je 
državni koncesionar za vzdrževanje in urejanje 
vodotokov. Podjetje je s sanacijskimi deli v Ho
tovlji pričelo v prvi polovici letošnjega leta, ko 
je strugo Hotoveljščice uredilo na več krajših 
odsekih in nato v juliju z deli prekinilo zaradi 
prekinitve financiranja državnega programa 
sanacij po lanskoletnih oktobrskih poplavah.  Ker 
so bila dodatna sredstva za akcijski načrt sanacije 
škode po poplavah v vmesnem času odobrena, 
koncesionar v oktobru pričenja z izvedbo druge 
faze sanacije struge v Hotovlji, v okviru katere 
je predvidena tudi ureditev struge vzdolž stano
vanjske hiše iz obravnavane pobude. 

Občina s pomočjo državnih sanacijskih sred
stev v Hotovlji izvaja sanacijska dela izključno 
na javni cestni infrastrukturi. 

Irena Tavčar:
• Vpraša, kdaj je predvideno dokončanje 

gradnje kanalizacije v Javorjah. 
Navedena dela so bila v vmesnem času v 

glavnini že izvedena, izvajajo pa se še zaključna 
dela pri urejanju meteorne kanalizacije in asfal
terska dela. V zaključevanju so tudi ureditvena 
dela glede izgradnje pločnikov na mimoidoči 
cesti v naselju Murave, na kateri bo v oktobru 
izveden tudi drugi sloj asfalta, s čimer bo san
acija ceste s spremljajočimi ureditvami po grad
nji kanalizacije Javorje v celoti zaključena. 

• vpraša ali je v Odloku o javnih cestah 
opredeljena tudi obveznost občine kot up-
ravljavca cest do lastnikov objektov in ob-
jektov ob javnih cestah v strnjenih naseljih. 
Opozori, da so objekti ogroženi, prihaja do 
poškodb objektov (vogali, žlebovi, …). 

Odlok o občinskih cestah v Občini Gorenja vas 
– Poljane (Uradni list RS, št. 26/99, 52/99, 106/05) 
v 30. členu sicer za kategorizirane lokalne ceste 

6. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 6. seji občinskega sveta 18. junija. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 7. seje.

določa 6metrski varovalni pas, za javne poti pa je 
določen 4metrski varovalni pas, znotraj katerega se 
lahko izvajajo gradnje zgolj s soglasjem upravljalca 
ceste. Ker je navedeno mogoče upoštevati le pri 
novogradnjah, odlok nadalje v 5. členu določa, da 
morajo biti občinske ceste  projektirane in grajene 
v skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo 
škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega 
prometa na njih čim manjši. Slednje je zlasti v 
obstoječih strnjenih vaških jedrih le deloma izv
edljivo, zato občina v tem primeru zagotavlja objek
tom namestitev posebnih opozorilnih in varovalnih 
tabel, da bi v kar največji meri zaščitili objekte v 
varovalnem pasu kategoriziranih občinskih cest 
pred vplivi mimoidočega prometa.

Ciril Alič:
• predlaga določitev dodatnega kriterija 

glede na zahtevnost terena, po katerem 
potekajo ceste za dodelitev dodatnih sredstev 
krajevnim skupnostim za vzdrževanje cest. 

Določitev dodatnega kriterija pri delitvi sredstev 
za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti za zdaj ni 
predvidena, in sicer iz razloga, ker občina za finan
ciranje vzdrževanja odsekov cest na zahtevnejših 
terenih zagotavlja še dodatna sredstva na drugih 
postavkah neposredno iz proračuna občine iz
ven obravnavanega delilnika, ki se nanašajo na 
sanacijo plazov in usadov na občinskih cestah in 
javnih poteh. Tudi za novopredvideno proračunsko 
postavko za preplastitve dotrajanih lokalnih cest 
in javnih poti se bo pri prioritetnem vrstnem redu 
prednostno upošteval kriterij dotrajanosti cest in 
zahtevnost nosilnega terena v poteku ceste. 

Mirjana Možina:
• vpraša ali v Sokolskem domu prostor, 

namenjen knjižnici, zadostuje predpisanim 
državnim normativom. 

Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, pros
tori knjižnice zadoščajo normativom za prostore 
knjižnic, saj površina nove knjižnice znaša 240 
m2, kar je nekajkrat več od obstoječe gorenjevaške 
knjižnice. Obiskovalcem knjižnice bo poleg tega 
v poletnem času na voljo prostorna terasa v etaži 
knjižnice ter sodobna oprema za izposojo, do 
knjižnice pa bo mogoče dostopati po novovgra
jenem dvigalu, za potrebe knjižnice je izveden 
tudi nov požarni izhod. Knjižnici bo poleg tega 
za njihove dejavnosti na voljo tako nova mala 
dvorana kot velika dvorana Sokolskega doma. Z 
novopridobljenimi površinami bo po zagotovi
lih vodstva škofjeloške knjižnice gorenjevaška 
knjižnica največja od vseh enot knjižnice glede 
na število prebivalcev gravitacijskega območja 
enote. Ker sedanja gorenjevaška knjižnica deluje 
v izjemno neprimernih prostorih, je vložek v nove 
knjižnične prostore nujno potreben. 

• vpraša ali je predvidena sanacija gozdne 
ceste Jelovica – Črni kal.

V program vzdrževalnih del na gozdnih 
cestah za leto 2015 pristojni upravljalec gozd

nih cest navedene gozdne ceste ni vključil, 
na osnovi svetniške pobude smo vzdrževalcu 
gozdnih cest predlagali uvrstitev zadevne ceste 
v plan vzdrževalnih del za leto 2016.

Franci Fortuna:
• vpraša glede novih delovnih mest v 

obrtni coni Dobje. 
Občina Gorenja vas – Poljane je pri vzpostavitvi 

pogojev za gradnjo objektov v Gospodarski coni 
Dobje izvedla vse aktivnosti, ki so v njeni pris
tojnosti. V celoti je namreč izvedla vse postopke za 
izgradnjo vseh sklopov potrebne komunalne opreme 
in gradnjo v roku v celoti zaključila.  V aprilu 2011 
je pridobila uporabno dovoljenje za zaključek inves
ticije. S sprejemom občinskega lokacijskega načrta 
je že v letu 2007 zagotovila urbanistične podlage 
za takojšnjo pridobitev gradbenih dovoljenj za 
poslovne prostore podjetnikov investitorjev. Izvedli 
smo tudi vse postopke za prodajo zemljišč v coni, 
ki so v celoti oddana podjetnikom investitorjem. 
Slednjim trenutne razmere še ne omogočajo novih 
investicij, prav tako pa se investitorji niso odločili 
odstopiti od namere po gradnji novih objektov. 
Občina je v stalnih stikih s predvidenimi investi
torji in se tekoče odziva na potrebe po dodatnih 
urbanističnih preveritvah glede potencialnih gradenj 
v coni, zato verjamemo, da bodo z iztekanjem 
gospodarske recesije podjetniki pristopili k izvedbi 
izraženih investicijskih namer, na realizacijo katerih 
pa občina nima neposrednega vpliva.

Mirjana Možina: 
• preda pobudo po zmanjšanju javne 

razsvetljave v Dobju, medtem ko v Srednji 
vasi javne razsvetljave sploh ni.

Pobuda je bila upoštevana v delu delovanja 
javne razsvetljave ob servisni cesti znotraj GC 
Dobje. Ker cona v glavnini še ni zasedena, 
začasno javna razsvetljava na tej lokaciji ne 
bo v obratovanju.

Stanko Bajt:
• vpraša, kdaj bo za PŠ Sovodenj urejena 

čistilna naprava in pešpot ob šoli.
Kot je bilo pojasnjeno že na sami seji, so se 

dela v vmesnem času v celoti izvedla v času 
šolskih počitnic; zaključena so dela vgradnje male 
čistilne naprave, na novo je urejeno in asfaltirano 
igrišče vrtca in šole, na novo je urejena tudi pešpot 
k športnemu igrišču, naročena so tudi potrebna 
nova igrala na igrišču za predšolske otroke vrtca 
Sovodenj, s čimer bo zaokrožena celovita preured
itev in sanacija okolice šole na Sovodnju.

Janez Arnolj:
• opozori na izpust iz greznice objekta Poljane 

63, ki naj bi bil speljan direktno v Ločivnico. 
Kot je bilo že pojasnjeno na tekoči seji, 

navedeni objekt še ni priključen na javno kanali
zacijo oziroma nima male komunalne čistilne 
naprave, kar pa je potrebno urediti do konca 
leta 2017. V kolikor ima objekt greznico, bodo 
lastniki pozvani na odvoz v sklopu rednega 
praznjenja greznic, v kolikor pa je izpust nep
rimerno urejen, je naloga lastnika, da ga uredi 
oz. je možna prijava na pristojni inšpektorat.
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• predlaga, da se praznjenje greznic za pos-
amezni objekt zaračunava glede na količino.

Skladno z veljavnim cenikom, se plačuje 
storitve odvoza (za količino 0,1 4,0 m3 storitev 
znaša 70 EUR/odvoz v okviru rednih odvozov) 
in čiščenje po dejanskih količinah odpeljane 
vsebine iz greznice. Celotni cenik storitev 
praznjenja in čiščenja vsebin iz greznic iz malih 
komunalnih čistilnih naprav je objavljen tudi na 
spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane v 
rubriki Komunala in GJS/Odvajanje in čiščenje 
komunalnih voda/Cenik  priloga 2.

• pripomni, da pisni odgovor glede financiran-
ja analiz vode iz zasebnih vodovodov ne poda 
razloga, zakaj sprejetje predlaganega sklepa na 
prejšnji seji ni bilo možno, glede česar vpraša za 
mnenje tudi ostale člane občinskega sveta.

Kot je bilo že večkrat na sejah izčrpno pisno 
in ustno pojasnjeno, vzorčenje vode na javnih 
vodovodih plačujejo uporabniki storitve oskrbe 
s pitno vodo, saj je navedeni strošek vključen 
v ceno vodarine. Na isti način bi morala biti 
poravnava storitev analiz pitne vode urejena tudi 
za uporabnike storitev, ki se oskrbujejo z vodo iz 
zasebnih vodovodov. Glede na podani predlog bi 
bili te obveznosti oproščeni le uporabniki zasebnih 
vodovodov, kar pomeni neenakost pred zakonom. 
Prav tako ni nobene pravne podlage, ki bi do
voljevala rabo javnih sredstev za pačilo stroškov 
oz. komunalnih storitev uporabnikom zasebnih 
vodovodov. Navedeno stališče so na tekoči seji 
podprli tudi ostali člani občinskega sveta.

Helena Gorjan:
• predlaga, da se občanom, ki so v stiski, 

omogoči plačilo komunalnega prispevka v 
obrokih. 

V četrtem odstavku 18. člena Odloka o podla
gah za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Gorenja vas  Poljane (Uradni list RS, št. 
108/09, 27/12, 22/13 in 98/13) je določeno, da se 
komunalni prispevek poravnava v dveh obrokih 
z največ trimesečnim zamikom med njima, zato 
mora občinska uprava navedeno določbo pri 
pripravi odločb o odmeri komunalnega prispevka 
upoštevati. Nadalje vsem zavezancem za plačilo 
komunalnega prispevka, ki slednjega težko 
poravnavajo, predlagamo, da na osnovi Odloka 
dodeljevanju socialne pomoči v Občini Gorenja 
vas – Poljane (Uradni list RS, št. 106/06) na občini 
vložijo vlogo za odobritev denarne socialne pomoči 
kot pomoč za poplačilo komunalnega prispevka. 
Vsem dosedanjim prosilcem tovrstne pomoči, ki 
so izpolnjevali pogoje iz slednjega odloka, je bila 
doslej denarna socialna pomoč tudi dodeljena.

• posreduje predlog organizatorjev kole-
sarskih dirk v okviru Pokala polanskih puklov 
za sofinanciranje pokala s strani občine. 

Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, so vse 
tekme pokala Pokala polanskih puklov na območju 
občine Gorenja vas – Poljane že obstoječe, le da 
so združene v Pokal polanskih puklov, za kat
erega končne nagrade prispeva občina. Za vsako 
posamično tekmo na območju občine iz okvira 
Pokala polanskih puklov organizatorji vseskozi 
prejemajo sredstva občine po razpisu za sofinan
ciranje dejavnosti športnih društev.

Župan Milan ČADEŽ

Po usem tem cajtu sn se začieu bat, de mi 
boj možgani zamarzn, če boj vos cajt dielal sam 
na minimumu. Pa tut ta strah ni bla odločilna 
motivacija. Ta sn duobu šele, ke sn vidu, de se 
obieta pomiembn praznk za polansk jezikoslouje: 
stulientca smart narviečiga lingvista, kar ih je 
dala mat polanska, Luke Pintarja, Presieršga oz 
Hotaule. Prou on ma zasluga, de se je ohranil 
ulik prastarih polanskih besied, ke b šle dargač že 
gdajt u pozaba. Luka Pintar ih je pridn zapisovu 
in ih pošilu slovaropiscu Maksu Pleteršniku, ke 
ih je za use viečne cajte napriešu u svojn slovarju. 
Pa dejma par Pintarjuih orztoumačt (nieki sma 
ih že u prejšnih številkah).

brèšt
Ta besieda se kie pa som še sliš, pomien pa 

»obrok«, se prau frušk, malca, južna, večierja, 
nočn izlet do hladilnka, petelinu frušk, glih kar 
čete. Besieda ma zanemiva sklajnatu: brèšt, 
brišta, brištu itd. Če j 100 liet nazaj otrok prosu 
mat, nej mu da japk, mu j tokle djala: »Gduo ti 
bo zdej daju, pol pa par brištu neč na jieš.« Be
sieda parhaja od niemške Frist, ke pomien »rok, 
obdobje, čakalna doba«.  Tu pojasne tut knjižna 
besieda »obrok«, se prau »jed ob roku«.

muojškra
»šivilja«. Učas je u usak vos bla usaj ena. Be

sieda se ulikkat najde u starih narodnih piesmah, 
čeprou u dargačn pomienu. U neh nastopa ket 
gospodična, ke j u družb imenitne gospie  častna 
dvuornca, uzgojitlca, učitlca spoduobnga vedejna 
(po niemšk Ehrendame, Edeljungfrau). Besieda j 
popačena von z niemške Meisterin »mojstrica« 
in u enak uluog, ket ja najdema u slovejnskih 
parpovedih, ja dobema tut na Niemškm. Ob
lika mojstra se j cajtam speštala u muojškra. Ta 
srejdnvieška Ehrendame je bla usesplošna Meis
terin, parstuojna čist za use stvari u žeulejn mlade 

Kotiček za jezik

Leguojma po polansk
Gvišn bo že več ket tri lieta, kar sma nazajdne leguojl u Podbliegaških. Vos ta 
cajt me j preci ledi sprašval, kok de na pišem več, pa kar nekok niesn zbrau dost 
korajže, de b im parznou, de ni bl uoržah neč drujga ket – znanstvena lenoba.

plemkinje, od narbel intimnih do narbel usejdnih, 
ked rečima muoda pa oblačejne. Na slovejnskn 
podeželju se j pomien zuožu prou na ta diel  
šivajne. De še mal bel doterama zadieva, očitn je 
opstajala tut oblika muojškarna, tvuorjena direkt 
z niemške Meisterin (*meisterina > *mojštarna 
> *muojškarna , muojškarnica), kar dokazuje imie 
ene domačije u Gorejn vos: par Moškarnic. Tam je 
učas, bogvie gdaj, ževiela ena Meisterin.

natuorn
»tarmast, svojeglau«. Be člouk djau, de tu 

več ket gvišn pride od besiede natura, se prav 
»narava«. Se prau, de je čist naraun, če si tarmast. 
Ket tapraumu znanstveniku Presiercum Luku ti ni 
dal kar kuoj gmaha. »Tu na muore bit tekuoj ajn
foh«, je djau pa tuhtu naprej. Use dokar ni dotuhtu: 
besieda pride od *netvoren. Osieba, ke ni tvuorna. 
Pol je teu najt še kešn dokaz, in glej ga zluomka, 
najdu j' poduobna besieda u Ukrajin: naturyty śa 
(»naturiti se«) tam pomien »bit tarmast«.

poštatat
»pohvalt«. Pride od bavarske besiede bestäten, 

knižn bestätigen »potrditi; ceniti«. Napr. »Ani ga 
strašn hvalja, jest ga pa prou neč na poštatam«. 
Besiede jest še niesm slišu, kar pa še zdeleč na 
pomien, de j čist dokončn zumarla. Sn tok misnu 
že za marskejšna, pa sn ja kosnej slišu kuod u 
gričah al pa od kejšnga starga človieka. 

Če teh besied na poznate, hkrat pa čutte 
lubiezn do domače šprahe, lohk usaj kešna od 
neh tut oževete. Za zgled sa nam lohk Izraelci. 
Še stu liet nazaj sa hebrejsk govuorl sam rabini, 
hebrejšna j bla martu jesk tok ked latinščina. Pa 
dons? Govari ja 5 meljuonu ledi, usak dan.

Lohk be še marskej napisal, pa j zmankal 
placa. Boma še kešna djal okuol Pintarja u 
naslejdn cifar Podbliegaških. 

Martin Oblak

Zadnji petek v septembru smo se na škofjeloškem 
pokopališču poslovili od naše dolgoletne sodelavke 
Francke Resnik. K zadnjemu počitku jo je pospremila 
tudi množica sorodnikov, prijateljev, znancev, nekdan-
jih sošolcev in sodelavcev.

Vso svojo delovno dobo je Francka Resnik delovala 
v patronažnem zdravstvenem varstvu kot patronažna 
medicinska sestra na terenskem območju Občine Gore-
nja vas  Poljane. Poleg tega je več let opravljala tudi 
dela in naloge višje medicinske sestre v ginekološkem 
dispanzerju v ZP Gorenja vas ter pomagala pri izvedbi 
cepljenj v otroškem dispanzerju.

Poklic patronažne medicinske sestre zanjo ni bil 
le poklic, ampak tudi življenjsko poslanstvo. Želja 
pomagati sočloveku jo je spremljala že od rane mla-
dosti tako v poklicnem kot v zasebnem življenju. Vedno 
sta jo odlikovala velika humanost in korekten odnos 
do pacientov. S svojimi nasveti in srčnostjo je znala 
lajšati bolečine in tolažiti paciente ter njihove svojce 
v težkih trenutkih.

Tudi po upokojitvi je svoje poslanstvo nadaljevala. 
Še naprej je sodelovala z Območnim združenjem  
Rdečega križa Škofja Loka, pomagala je v Društvu 
diabetikov Škofja Loka in bila vseskozi aktivna članica 
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih teh-
nikov Gorenjske. Kot strokovna sodelavka pri Rdečem 
križu je vzgajala mlade za zdrav življenjski slog, cele 
generacije bodočih voznikov je praktično usposobila 
za nudenje prve pomoči.

Svoje rodne Poljanske doline ni nikoli povsem 
zapustila, čeprav si je družinsko življenje ustva-
rila v Škofji Loki.Vedno se je rada vračala med svoje 
sodelavce in Poljance.

Bila je zanesljiva,  marljiva  in prijetna sodelavka, 
predana stroki in polna življenjske energije, prijateljica 
in vzornica mlajšim kolegicam.Vedno je bila priprav-
ljena za pogovor in pomoč.

Bila je Človek z veliko začetnico. Pogrešali jo 
bomo!

Nekdanji sodelavci

V spomin

Francka Resnik  (1946–2015)
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Vabljeni so bili krajani, ki so dopolnili 
75 let in več. Odziv je bil dober, saj je prišla 
skoraj polovica od več kot 50 vabljenih. Med 
prisotnimi so bili trije jubilanti, ki so letos 
dopolnili 80 let: Jože Tavčar in Jaka Jeraša iz 
Javorij ter Katarina Derlink iz Gorenje Ravni. 
Med prisotnimi so bili tudi trije pari, ki so letos 
praznovali zlato poroko: Lojze in Marija Kos z 
Murav, Jaka in Anica Jeraša iz Javorij ter Pavle 

Srečanje starejših krajanov v Javorjah

Kam so šli tist’ cajti … 
V Javorjah skušamo starejšim sokrajanom pokazati, da jih cenimo. Že nekaj let 
zapored jim krajevna organizacija Rdečega križa skupaj z župnijsko Karitas or-
ganizira skupno praznovanje ob sodelovanju domačega župnika Cirila Isteniča 
in finančni podpori Občine Gorenja vas  Poljane. Letos smo praznovanje 
izpeljali 13. septembra.

in Lojzka Tavčar iz Četene Ravni. Vsi so še 
vedri in polni energije. 

Srečanje se je začelo s slovesno sveto mašo, 
kjer so bolniki lahko prejeli tudi zakrament 
bolniškega maziljenja. Pridiga je poudarila 
pomen povezovanja mladih in starejših, kar 
bogati nas vse. Ker je bilo vreme naklonjeno, 
je po maši pred kapelico žalostne Matere božje 
nastala še 'gasilska' fotografija za spomin 

Dobra udeležba starejših krajanov na srečanju v Javorjah 

na ta dan. Kosilo je vabilo na bližnjo teraso 
gostilne Blegoš. Iz pozdravnih besed predsed
nice Rdečega križa (RK) Javorje Marije Kos 
je bilo slišati, da bo zadovoljstvo na obrazih 
povabljenih najboljše plačilo za trud članic. 
Zavedajo se, da je humanitarno delo, ki ga 
lahko opravi tak lokalni odbor, v zdajšnjih 
težjih gospodarskih razmerah le kaplja v morje, 
vendar pomaga ljudem ohraniti upanje. V imenu 
RK Gorenja vas in Območnega združenja RK 
Škofja Loka je prisotne pozdravila tudi Marija 
Knafelj. Vseh se je dotaknila njena pripoved 
v domačem dialektu z naslovom ʺKam so šli 
tist' cajti, vas prašam, ledje, kam so šli …ʺ. 
Na obrazih prisotnih je bilo videti, da so se jih 
besede dotaknile in jih popeljale nazaj v mlade 
dni in čase, ki jih danes ni več. Predsednik kra
jevne skupnosti Ciril Alič je prisotne pozdravil, 
jim na kratko predstavil letošnje pridobitve v 
kraju ter jih pozval k aktivnemu sodelovanju s 
pobudami in komentarji, ki vodijo do boljših 
rešitev. Za veselo razpoloženje so poskrbeli 
še Javorski pevci in Tone Kokelj s svojo har
moniko. Pesem, domače vzdušje in obložena 
miza so ljudi povezale in zadržale v živahnem 
pogovoru do poznih popoldanskih ur. 

Naj lepi utrinki tega srečanja udeležencem 
še dolgo ostanejo v spominu! Upamo, da se 
naši starostniki v enakem ali večjem številu 
srečajo spet naslednje leto in enako živahno 
nadaljujejo pogovor. 

Milena Alič

Čeprav vreme po vrsti sončnih in toplih 
vikendov tisto septembrsko soboto ni bilo nak
lonjeno praznovanju, to ni zmotilo razpoloženja 
zlatoporočencev in njunih svatov. Ob zvokih 
poročne koračnice sta se še enkrat sprehodila do 
oltarja, izrekla zahvali za skupno življenjsko pot, 
pred cerkvijo pa so ju s praporom pričakali tudi 
čebelarji Čebelarskega društva Blegoš in jima po
darili kip sv. Ambroža. Tega je bil Pavel še posebej 
vesel in bo dobil prav posebno mesto v čebelnjaku. 
Da jima bo praznovanje ostalo v lepem spominu, 
so z vrsto presenečenj in pozornosti poskrbeli tudi 
domači, sorodniki in prijatelji.

Narava in vnuki  
skrbijo za njuno vitalnost

In kakšen je recept, da par dočaka 50. oblet
nico? Zlatoporočenca sta izpostavila predvsem 
ljubezen, razumevanje in potrpežljivost drug z 
drugim. Res pa je tudi, da sta oba že vsa leta 
predana naravi – sprva sta skrbela za manjšo 
kmetijo, ki jo je v zadnjem desetletju zamenjal 
čebelnjak, Slavka pa z veseljem obdeluje njivo 

Zlata poroka zakoncev Čadež

»V teh letih nama ni bilo nikoli dolgčas«
Slavka in Pavel Čadež z Dolenje Dobrave sta septembra obeležila 50 let skupne 
poti. Veselila sta se tako s sorodniki kot prijatelji in sosedi.

in vrt. Vedno sta našla čas za planinarjenje, 
kolesarjenje in razne zimske športe, za katere 
sta navdušila tudi svoje tri otroke. Polne vitrine 
pokalov in medalj z raznih tekmovanj, predvsem 
kolesarskih, pa pričajo o tem, da je šlo na tekmah, 
čeprav rekreativnih, vedno zares. Dolga leta sta 
kot gospodarja zavetišča na Jelencih skrbela za 
dobro počutje planincev in skušala ljubezen do 
pohodništva prenesti tudi na najmlajše vrtčevske 
otroke. Po upokojitvi pa sta veliko časa namenila 
osmim vnukom in vnukinjam, s katerimi ni nikoli 
dolgčas, in ju, kot pravita, ohranjajo vitalna. 
Obvezen del vsakdana je postalo tudi druženje 
s sosedi ob kavici in raznih praznovanjih ter 
sodelovanje v Društvu upokojencev za Poljan
sko dolino, ki ga je Pavel dolga leta tudi vodil, 
Slavka pa je še vedno ena izmed poverjenic. 
Vsako leto se rada odpravita na potep po bolj 
ali manj oddaljenih državah. Letos ob obletnici 
pa se jima je izpolnila tudi dolgoletna želja – 
potovanje na Islandijo, od koder sta se nedavno 
vrnila polna lepih vtisov in navdušena nad to 
deželo nasprotij.
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Eden izmed poslušalcev je koncert ocenil za 
vzvišeno veličastnega. Dekleta so se v prvem 
delu koncerta predstavila z narodnimi pesmimi 
iz različnih koncev Slovenije, od Ljutomera do 
Idrije, Tolmina tja do Cerovca. Vmesni del so 
popestrila dekleta iz glasbene šole z igranjem 
na klavir, flavto, violino in violončelo: Ajda, 
Jera, Živa, Klara, Meta in Ana. S pretanjenim 
igranjem so povezale prvi in drugi del koncerta. 
Klasična glasba Beethovna, Bizeta, Ipavca in 
Dopplerja je poslušalce umirila in pripravila 
na drugi del, kjer se je vokalna skupina Lira 
predstavila z bolj razigrano vsebino in živahno 
glasbo. Občinstvo je bilo navdušeno nad večno 
zimzelenimi pesmimi, kot so Šuštarski most, 
V Ljubljano, Vozi me vlak v daljavo ... Tina, 
Kati, Andra, Silvija, Marija, Jasmina, Mirjam, 
Neža in Vojka so nam pripravile čudovit večer. 
Nežni glasovi so še nekaj časa božali poslušalca 
globoko v dušo. Prav tako je potrebno pohvaliti 
posebno sceno na odru in zanimivo kombinacijo 
barv oblačil nastopajočih. 

Umetniški vodji skupine sta Vojka Svetičič 
in Neža Erznožnik. Poleg letnega koncerta 
skupina prireja tudi božične koncerte, poje na 
porokah, gostuje po cerkvah širom po Sloveniji, 
sodeluje na medobčinski pevski reviji, na pri
reditvah nastopa z dugimi skupinami in zbori 
... Skupina deluje že skoraj četrt stoletja in je 
za svoje uspešno delovanje prejela občinsko 
Bevkovo nagrado v Cerknem. Dekleta namreč 
prihajajo tako iz Cerknega kot Poljanske doline. 
V Lirinem obsežnem repertoarju je pisana 
paleta slovenskih, tujih ljudskih in umetnih 
pesmi, cerkvenih in klasičnih skladb ter slov
enskih in tujih priredb etno, pop, jazz in drugih 
zvrsti zabavne glasbe ter nekaj avtorskih skladb, 
ki jih izvajajo na koncertih in gostovanjih. 
Občudovalci, poslušalci želimo skupini še ve
liko tako uspešnih večerov in naj strast do petja 
in druženja v dekletih ostaja še mnogo let. 

Jana Rojc

Lira na letnem koncertu v Gorenji vasi

Spoj pretanjeno 
izbranih skladb  
in ubranih glasov
Vokalna skupina Lira se je nedavno 
uspešno predstavila in v začetku ok-
tobra pripravila kar dva koncerta. 
Gostovali so v Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi in v glasbeni 
šoli v Cerknem. 
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Kam oktobra in novembra?
• 24. oktober ob 20. uri: Predvajanje posnetka igre s hotaveljskega sejma Ena n'dejla dopoudne v dvorani 
gasilskega doma na Hotavljah. Organizira TD Slajka Hotavlje.  
• 27. oktober od 17. do 20. ure: Tečaj rokodelskih veščin – kvačkanje z Jano Šuligoj v Rokodelskem centru Duo, 
Škofja Loka. Organizira Rokodelski center Duo.
• 27. oktober od 17. do 20. ure: Slikarske delavnice z Majo Šubic v prostorih OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Dodatne informacije pri Jani Rojc na telefonski številki 031/250723. Delavnice bodo potekale vsak torek. Organizira 
KD Gorenja vas.
• 28. oktober ob 9. uri: Srečanje pogovorne skupine za starejše nad 65 let v sejni sobi gasilskega doma na Hotavljah. 
Voditeljica Marija Knafelj. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 28. oktober od 16. in 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS Škofja Loka.
• 29. oktober: Plesne vaje za odrasle v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Dodatne informacije in prijave pri Jani 
Rojc na telefonski številki 031/250723. Organizira KD Gorenja vas.
• 31. oktober: Turnir v malem nogometu v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Dodatne informacije in 
prijave na telefonski številki 041/547547. Organizira ŠD Sovodenj.
• 31. oktober ob 17. uri: Noč čarovnic s čarovnikom Joletom Coletom v utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu. 
Vstop prost. Organizira KUD Zala Lučine.
• Do 31. oktobra: Razstava – Unikatni leseni in usnjeni rokodelski izdelki Matije Hiršenfelderja in Klemna 
Urbanije v Rokodelskem centru Duo, Škofja Loka. Organizira Rokodelski center Duo.
• 2. november ob 17. uri: Ura pravljic v Krajevni knjižnici Gorenja vas. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 2. november ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v Krajevni knjižnici Poljane. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka.
• 3. november ves dan: Zbiralna akcija oblačil, obutve, posteljnine, brisač, zaves, igrač … v spodnjih prostorih 
gostilne Pr' Sedmic. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 3. november od 17. do 20. ure: Tečaj rokodelskih veščin – kvačkanje z Jano Šuligoj v Rokodelskem centru Duo, 
Škofja Loka. Organizira Rokodelski center Duo.
• 4. november ob 9. uri: Srečanje pogovorne skupine za starejše nad 65 let v sejni sobi gasilskega doma na 
Hotavljah. Voditeljica Marija Knafelj. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 4. november od 17. do 20. ure: Tečaj vezenja z Alojzijo Potočnik v Rokodelskem centru Duo, Škofja Loka. 
Organizira Rokodelski center Duo.
• 5. november med 16. in 17. uro: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih KŠPD Gorenja vas. 
Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 6. november ob 17. uri: Ura pravljic v Izposojevalni enoti Sovodenj. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 7. november ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi na Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 7. november: Odprtje zavetišča na Jelencih in pričetek 5. sezone Prijateljev Jelenc. Več informacij na www.
pdgorenjavas.com.
• 10. november od 17. do 20. ure: Tečaj rokodelskih veščin – kvačkanje z Jano Šuligoj v Rokodelskem centru Duo, 
Škofja Loka. Organizira Rokodelski center Duo.
• 11. november ob 9. uri: Srečanje pogovorne skupine za starejše nad 65 let v sejni sobi Gasilskega doma Hotavlje. 
Voditeljica Marija Knafelj. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 11. november od 17. do 20. ure: Tečaj vezenja z Alojzijo Potočnik v Rokodelskem centru Duo, Škofja Loka. 
Organizira Rokodelski center Duo.
• 14. november: 29. Popotovanje po Levstikovi poti. Lahka, nezahtevna pot, skupni čas hoje 5 ur. Dodatne informacije 
in prijave pri Zorki Jereb na telefonski številki 040/270314. Organizira PD Gorenja vas.
• 14. november od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov na trgu Ivana Regna, Gorenja vas. 
Organizira RAS.
• 14. november ob 10. uri: Otroški likovni extempore v Kulturnem domu Lučine. Prijave po epošti kud.zala.lucine@
gmail.com do 11. novembra. Organizira KUD Zala Lučine.
• 14. november od 9. do 14. ure: Tečaj – polstene torbe z Anjo Musek v Rokodelskem centru Duo, Škofja Loka. 
Organizira Rokodelski center Duo.
• 15. november: Popotovanje po Vrtovčevih poteh. Lahka, nezahtevna pot, skupni čas hoje 5 ur. Dodatne informacije 
in prijave pri Zorki Jereb na telefonski številki 040/270314. Organizira PD Gorenja vas.
• 16. november ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v Krajevni knjižnici Gorenja vas. Organizira Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka.
• 16. november ob 17. uri: Ura pravljic v Krajevni knjižnici Poljane. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 17. november od 17. do 20. ure: Tečaj rokodelskih veščin – kvačkanje z Jano Šuligoj v Rokodelskem centru Duo, 
Škofja Loka. Organizira Rokodelski center Duo.
• 18. november ob 9. uri: Srečanje pogovorne skupine za starejše nad 65 let v sejni sobi gasilskega doma na 
Hotavljah. Voditeljica Marija Knafelj. Organizira RKS KO Gorenja vas. 
• 18. november od 17. do 20. ure: Tečaj vezenja z Alojzijo Potočnik v Rokodelskem centru Duo, Škofja Loka. 
Organizira Rokodelski center Duo.
• 20. november ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v Izposojevalni enoti Sovodenj. Organizira Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka.
• 21. november ob 19. uri: Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj za leto 2015 v dvorani Sokolskega 
doma v Gorenji vasi. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 21. november: Veselica z Modrijani. Organizira PGD Hotavlje.
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Začetek – julijska dirka na Stari vrh  
– z rekordom 

Kljub vročini se je v 15ih starostnih katego
rijah v organizaciji Športnega društva Poljane 
pomerilo 123 tekmovalcev in tekmovalk iz vse 
Slovenije. Dirka je letos štela tudi za Pokal 
Slovenije. Absolutni zmagovalec dirke in novi 
rekorder na Stari vrh je postal Matej Kimovec 
(Klub vaška runda), ki je za progo porabil 
25 minut in 23 sekund in tako za 20 sekund 
izboljšal lanski rekord proge, ki ga je prav tako 
imel v lasti. V ženski konkurenci je na Stari vrh 
najhitreje prikolesarila Špela Škrajnar (Gane
sha), ki je za progo potrebovala 31 minut in 30 
sekund. V absolutnih kategorijah so podelili 
prvim trem memorialne plakete v spomin na 
Draga Kisovca, prvega predsednika ŠD Poljane 
in velikega ljubitelja kolesarstva. Najstarejši 
tekmovalec dirke je bil 84letni Adolf Križnar 
iz Žirov z odličnim časom 45 minut in 24 
sekund, najstarejša tekmovalka pa Vida Uršič 
iz Kamnika s časom 49 minut in 40 sekund. Ker 
je to bila že petnajsta izvedba kolesarske dirke 
na Stari vrh, so se spomnili tudi vseh tistih, ki 
so se dirke največkrat udeležili. Tekmovalcem 
z več kot dvanajstimi udeležbami so podelili 
praktične nagrade in teh je bilo 14. Posebno 
plaketo je prejel Matej Mihovec iz Medvod, ki 
se je edini udeležil vseh petnajstih dirk.

Vzpona na Pasjo ravan in Javorč
Na prvo nedeljo v avgustu je Športno 

društvo Špik Lučine pripravilo jubilejni 10. 
vzpon na Pasjo ravan s startom v Todražu. Proga 

Pestro poletje za kolesarje

Pokal polanskih puklov pod streho
Letošnji že 5. Pokal polanskih puklov so organizatorji (društva iz Poljanske 
doline in Škofje Loke) po pestrem poletju zaključili s septembrskim vzponom z 
gorskimi kolesi na Blegoš. 

je dolga dobrih 11 kilometrov in ima 520 metrov 
višinske razlike. Najboljši absolutni čas 25:32 
je v skupini moških dosegel Jani Prešeren iz ŠD 
BVG GulčBTS Company, med ženskami pa z 
32:12 Erika Jesenko iz Žirov. Dirke se je zaradi 
slabega vremena udeležilo 61 kolesarjev. 

22. avgusta se je ob lepem vremenu na 
10kilometrski progi z višinsko razliko 499 
metrov odvil tudi 12. vzpon na Javorč v orga
nizaciji Športnega društva Sv. Urban, ki se ga je 
udeležilo 76 kolesarjev. Tudi tu je bil start pred 
začasno občinsko stavbo v Todražu. Najboljši 
absolutni čas 20:43 je med moškimi dosegel 
Dean Bratuš iz MTB SportR.si, med ženskami 
pa s 27:38 Valerija Mrak iz Koloke. 

Lubnik dobra napoved razpleta pokala 
pred Blegošem  

Na 4. Vzpon na Lubnik se je podalo 20 
deklet in 133 fantov, skupaj torej več kot 150 
udeležencev! Med prvimi je zmago s sekundo 
prednosti slavila Valerija Mrak (22:22), pri 
fantih pa je bil najhitrejši Primož Porenta z manj 
kot sekundo prednosti (17:47). Ker je vzpon 
potekal v sklopu kolesarskega vikenda – Tour 
de Loka, je v skupni razvrstitvi vse tri etape 
najhitreje prevozil Žiga Maretič, sledili pa so 
mu Izidor Prevodnik, Janez Uršič, Jernej Logar 
in Mitja Oter.

Blegoš v znamenju 'fair playa' 
17. izvedba vzpona z gorskimi kolesi na 

Blegoš oziroma 17. MTB Blegoš, ki je poleg 
velike nagrade Kras Sežana in Občinskega 
prvenstva štel tudi kot zaključni vzpon Pokala 
polanskih puklov 2015, je k sodelovanju 
pritegnila 83 kolesarjev. Med ženskami je bila 
najhitrejša Špela Škrajnar, Ganesha team, ki je 
s časom 54:36 postala tudi absolutna zmago
valka. Med moškimi pa je na Blegoš najhitreje, 
s časom 44:24, prikolesaril 23letni Luka 
Tavčar, Calcit Bike Team, ki je z omenjenim 
časom postavil tretji najboljši čas na tej dirki. 
Kot so povedali v ŠDMH, je bil letošnji vzpon 
na Blegoš v znamenju 'fair playa' in simbolike. 
Na razglasitvi rezultatov je Škrajnarjeva po 
prejemu nagrade za najboljšo, po tradiciji je 
to pršut zvestega pokrovitelja, letega predala 
drugouvrščeni Tanji Žakelj. Žakljeva je bila 
na dirki pred Škrajnarjevo, a je v zadnjih nekaj 
kilometrih zaradi predrte zračnice izgubila vse 
možnosti za zmago. 

Zmagovalci skupnega točkovanja petih 
vzponov – Pokala polanskih puklov – po t. i. 
smučarskem sistemu točkovanja so postali Erika 
Jesenko, Valerija Mrak, Primož Porenta, Dean 
Bratuš, Boštjan Brelih, Tomo Čuk in Matej Mi
hovec. Neuradno absolutno najboljša 'puklista' 
sta postala Valerija Mrak in Dean Bratuš.

Kristina Z. Božič, 
Jure Ferlan, Lidija Razložnik 

Dirko na Stari vrh so letos spremljale visoke temperature.
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Udeleženci vseh tekem za pokal so ob zaključku na Blegošu od organizatorjev prejeli lepo nagrado: 
startnino na katerikoli dirki prihodnje leto.
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Tekmovanje je sestavljeno iz teoretičnega 
dela, ki je letos obsegalo teme o suhih mesninah, 
sirih in oljih ter kisih. V spretnostnem delu pa 
so finalisti iskali pare nogavic, ličkali in luščili 
koruzo ter pripravljali testo za žemlje. »To je 
bilo najino prvo tovrstno tekmovanje. Nekatere 
naloge na tekmovanju so me spominjale na tiste, 
ki sem jih moral opraviti na šrangi, na dan najine 
poroke,« je pojasnil Brence in dodal, da ju je z 
ženo Ano predlog DPŽ Blegoš za sodelovanje 

Izbor za Mlado kmetico in mladega gospodarja

Nikolaj Brence tretjeuvrščeni na izboru
14. izbor Mlade kmetice in Mladega gospodarja leta 2015 v organizaciji 
Časopisnozaložniške družbe Kmečki glas in sodelovanju mestne občine Velenje 
in Društva podeželskih žena Šaleška dolina se je odvijal v Vinski Gori pri Velenju. 
Izbora se je udeležilo enajst kandidatk in šest kandidatov iz vse Slovenije. Društvo 
podeželskih žena (DPŽ) Blegoš in s tem našo občino sta zastopala zakonca Ana 
in Nikolaj Brence. Nikolaj Brence je svojo prvo udeležbo na tovrstnem izboru 
okronal s tretjim mestom.

na izboru sprva nekoliko presenetil, po premis
leku pa sta si bila enotna, da je to priložnost, ki 
je ne gre zamuditi. Mesec pred tekmovanjem 
so vsi tekmovalci na dom prejeli štiri knjige, ki 
jih je bilo potrebno predelati in so bile osnova 
za vprašanja. Tokratni sklop vprašanj o sirih 
je bil za zakonca Brence mačji kašelj, saj jima 
je tematika še kako domača. »Ana je bila v 
teoretičnem delu veliko boljša od mene, a je 
bila konkurenca med dekleti veliko hujša. Sam 

Jesenski brezplačni pregled in servis koles, ki ga 
organizira gorenjevaška občina, postaja tradicionalen. S 
tem spodbujajo ljudi k skrbi za lastno zdravje z gibanjem 
in k bolj prijaznemu odnosu do narave in okolja, v katerem 
živimo. Kratke razdalje, kadar nam ni nujno potreben 
avtomobil, lahko prevozimo s kolesom in tako naredimo 
nekaj zase. Dobro vzdrževano kolo je tudi varnejše.

2. oktobra popoldne je pri šoli v Gorenji vasi izkušeni 
serviser koles Igor Bertoncelj iz Bokal Športa iz Škofje 
Loke pregledoval kolesa, ki so jih pripeljali številni krajani. 
Pri vsakem je bilo treba opraviti kak manjši poseg. Opazil 
je, da nekateri za mazanje verige uporabljajo sprej, ki je 
lepljiv in povzroča nabiranje oblog iz umazanije. Sprej 
ima posebno kemično sestavo in je primeren za verige 
motorjev, ki imajo visoke obrate in se hitro segrejejo, ne 
pa za kolesa, kjer veljajo popolnoma drugačne zakonitosti. 
Zato pri kolesih svetuje uporabo zanje namenjenih olj.

Pred brezplačnim pregledom in servisom koles za 
občane je Igor Bertoncelj poservisiral tudi kolesa Osnovne 
šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. 

Jure Ferlan

Finalisti so se pomerili v spretnostnih, tudi v ličkanju in luščenju koruze. Nikolaj Brence je med 
tekmovalci prvi z desne.

sem se bolje odrezal v finalu, ko sem zmagal v 
dveh od treh nalog, in sicer v zlaganju nogavic 
in peki žemelj,« je pojasnil Nikolaj. Seštevek 
točk teoretičnega in spretnostnega dela je na 
koncu 27letniku prinesel tretje mesto. 

Na kmetiji so vrednote drugačne  
od tistih, ki so blizu mladim 

Tekmovanje ima med drugim tudi družabno 
noto, saj je to več kot odlična priložnost 
za sklepanje novih prijateljstev, izmenjavo 
mnenj in izkušenj glede kmetovanja. »Glede 
tekmovanja in končne uvrstitve nisva imela 
nobenih posebnih pričakovanj. Vsekakor sem 
zadovoljen z uvrstitvijo, prav tako pa sem si 
priboril najboljšo nagrado, in sicer vikend 
paket v toplicah za štiri osebe,« je povedal 
Nikolaj, ki je tretji otrok v družini in na kmetiji 
Pustotnik večino časa nameni skrbi za živali, 
organizaciji dela, čiščenju, pospravljanju 
in načrtovanju projektov. Seveda je delo na 
kmetiji pogojeno z letnimi časi, poleti med 
drugim poskrbi za spravilo krme. Ob vikendih 
je prisoten na tržnicah po Sloveniji, ko prodaja 
domače izdelke iz mleka. Skratka dela tisto, kar 
je po njegovem mnenju potrebno za obstoj in 
razvoj podjetja. »Če se odločiš, da boš živel od 
kmetovanja, potem moraš sprejeti vrednote, ki 
so drugačne od vrednot, ki so blizu večini mla
dih. Na kmetiji so vrednote delo, ki povezuje 
tudi družinske člane, zadoščenje ob uspehu in 
dobro opravljenem delu, tesen stik z živalmi 
in rastlinami, dobra domača hrana … Manj se 
lahko veselimo velikega zaslužka in obilice 
prostega časa,« je strnil svoje pripovedovanje 
Nikolaj Brence, ki je še dodal, da bo kmetija 
velik dejavnik v njunem življenju. On se bo 
posvečal kmetovanju, dobre kmetije pa ni brez 
dobre gospodinje, kar pa Ana vsekakor bo.

Lidija Razložnik
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Za kolo je treba pravilno skrbeti

Serviserju ni zmanjkalo dela.
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Že četrt stoletja se na Ermanovcu družijo 
citrarji. Sprva so citre zvenele na začetku poletja, 
harmonikarje in razstavo gob pa smo srečevali 
pred planinsko kočo jeseni. Šele zadnja leta 
Planinsko društvo Sovodenj vabi vse tri hkrati 
na zabavno in poučno prireditev. Septembra 

Skupine so sledile zemljevidu, ki jih je 
vodil po gozdu okoli Topličarja s postankom 
na petih točkah, kjer so jih čakale različne 
naloge: od skritega zaklada, premagovanja ovir 
do streljanja z lokom ali kopjem … Dolgoletni 
vodja Grč Bojan Šturm je organizacijo prepustil 

Zaključek Hotaveljske grče

Druženje pomembnejše od tekmovanja
Športno društvo Marmor Hotavlje (ŠDMH) je 21. izvedbo Hotaveljske grče 
konec septembra zaključilo s t. i. Malo hotaveljsko avanturo, prvim tovrstnim 
dogodkom, ki se je odvijal v okolici domačije Topličar v dolini Kopačnice. Na 
dogodku je sodelovalo približno 50 grč, razdeljenih v pet skupin.

Niku Stržinarju, Cenetu 
Polajnarju in Marku Pe
ternelju, ki so za Grčo 
prispevali nove ideje. 

Sezono so grče pričele 
z uvodnim potepanjem, 
nadaljevale pa s kolesar
jenjem, tekom, pohodom 
po Soriški planini oziroma 
hribih v bližini. Letošnja 
Grča je bila po besedah 
Nika Stržinarja nekoliko 
lažja in manj obsežna. 
Poseben poudarek je bil na 
druženju in medgeneracij
skem sodelovanju. Prav 
tako Hotaveljska grča ni 

tekmovalne narave, temveč jo društvo organizira 
z željo, da k sodelovanju pritegne čim več ljudi, 
vseh starostnih skupin, predvsem pa družin in jih 
na ta način navduši za športnorekreativno udej
stvovanje v naravi. »Mala hotaveljska avantura 
je bila nekaj novega, neznanega. Gre za razisko

Gorenjevaščani na 
istrskem kolesarskem 
maratonu 

Drugo oktobrsko nedeljo je potekal med-
narodni kolesarski maraton Istra Granfondo. 
Na spodnji sliki so Jaka Trček ter Marko in Aleš 
Pustavrh. Jaka in Marko sta se udeležila tekme 
Classic maraton dolžine 141 kilometrov s 1.440 
metri vzpona, Aleš pa krajše različice, kjer je 
prevozil 95 kilometrov s 1.000 metri vzpona. 
Po daljši trasi so leta 2004 v večjem delu izvedli 
tudi 14. etapo znamenite dirke Giro d'Italia. Obe 
vožnji sta se začeli in končali v lepem turističnem 
kompleksu Stella Maris. Vsi trije udeleženci so 
potrdili, da je bilo zelo naporno. Jaka je kljub 
slabemu vremenu potreboval za traso samo 
štiri ure in dobrih 30 minut, Marko štiri ure in 51 
minut, Aleš pa tri ure in 38 minut.  

Romana Pustavrh

vanje v naravi ter druženje znotraj manjših 
skupin,« je pojasnil Niko Stržinar in dodal, da 
je bila omenjena aktivnost zadnja v celotnem 
sklopu in zato obvezna: »Grča in Super grča ne 
poznata ne zmagovalca ne poraženca. Važno je 
sodelovati. Če smo koga s tem navdušili, da je 
pričel z bolj aktivno rekreacijo, smo uresničili 
naše cilje. Če pa je kdo izmed njih postal še 
Super grča, pa smo več kot zadovoljni.« Število 
udeležencev Hotaveljske grče se običajno giblje 
med 50 in 80, odvisno od sezone, med njimi pa 
prevladujejo družine in odrasli. 

»Super grča je nadgradnja Hotaveljske grče 
in je namenjena tistim, ki želijo biti aktivni vse 
leto. Udeleženci točke zbirajo z različno ovred
notenimi športnimi panogami, kot so planinar
jenje, kolesarjenje, tek, plavanje, smučanje… 
V tej sezoni so morali zbrati 80.000 točk, 15 
udeležencem je to tudi uspelo,« je še povedal 
Stržinar, ki vse željne aktivnega preživljanja 
prostega časa v naravi vabi, da se jim pridružijo 
naslednjo pomlad na že 22. Hotaveljski grči. 
Tisti, ki pa bi radi postali Super grče, se lahko 
ŠDMH pridružijo že 1. novembra. Več in
formacij o novi izvedbi Super grče in drugih 
dogodkih v organizaciji ŠDMH pa je na voljo 
na spletni strani društva.

Lidija Razložnik

Zemljevid, ki je vodil udeležence po mali hotaveljski avanturi.
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Citrarji in harmonikarji z gobarji spet na Ermanovcu
so številni poslušalci in gledalci uživali ob 
zvokih citrark in citrarjev. Slišati je bilo vse od 
preprostih ljudskih skladb in pesmi pa do tistih 
bolj zahtevnih in tujih priredb. Med poslušalci 
je bila tudi učiteljica citer in borka za njihovo 
uveljavitev ter ohranitev, Cita Galič. Pohvalila 

je povečanje zanimanja Slovencev za 
igranje na to glasbilo. Nekoliko pa je 
razočarana, ker citrarji in njihovi učitelji 
tako hitro posegajo po tujih priredbah. 
Doma imamo pravo zakladnico ljudskih 
skladb, ki še kako lepo zvenijo in so prav 
tako zahtevne za igranje.

K razigranemu popoldnevu so prispe-
vali tudi številčnejši harmonikarji. Z Gore-
njskega in Primorskega so prinesli dobro 
voljo in jo na prireditvi spremenili v polke 
in valčke. Še preden je za obiskovalce zai-
gral mladi domači ansambel Podjelovški 
glas, so plesišče zasedle gospe iz Modre 
skupine Country line dance iz Kranja.

Zabavni prireditvi je poučen pečat 
dala razstava gob v organizaciji Go-
barskega društva Škofja Loka. Njihovi 
člani so si že tisto dopoldne utirali pot 
po gozdovih pod Ermanovcem, kjer so 
nabrali približno sto primerkov gob ter 
postavili razstavo. Obiskovalci so prinesli 
tudi svoje, sicer bolj skromne gobarske 
trofeje, in če so le želeli, so utrdili svoje 
gobarsko znanje in izvedeli zanimivosti 
ter posebnosti posameznih gob. 

Milka Burnik

Srečanje citrarjev in harmonikarjev običajno spremlja 
razstava gob. Tudi tokratno so postavili člani Gobar-
skega društva Škofja Loka.
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TD Žirovski Vrh

Šaljivi pohod po 2. Naj tematski poti
V Turističnem društvu (TD) Žirovski Vrh so v začetku oktobra pripravili Šaljivi 
pohod skozi Zalo. Tematska pot skozi Zalo je sicer v Novi Gorici od Turistične 
zveze Slovenije prejela priznanje za 2. Naj tematsko pot 2015.

V TD Žirovski Vrh zopet vabijo medse  
30. aprila prihodnje leto po nagrajeni tematski 

poti skozi Zalo. Za prejeto nagrado jim v 
uredništvu iskreno čestitamo! V društvu pravijo, 

da jim priznanje daje še večji zalet za delo 
naprej in ponuja številne možnosti  

za promocijo njihove lepe poti.
Številni obiskovalci so Pot po Zali vzeli za svojo. 
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Na poti z vodnikoma Štefanom in Lucijo, ki 
sta skrbela za veselo razpoloženje, je obisko
valce spremljala nagajivost in prisrčnost 
domačinov. Lucija je imitirala Heleno Blagne in 
pa 'tastaro', ki je brez dlake na jeziku. Ob dobri 
domači kulinariki so se pri novi koči poveselili 
in nazdravili s šilcem domačega, poizkusili 
odličen pražen krompir in pečen kostanj.

Predstavil se nam je karikaturist Boris Oblak, 
ki je svoje odlične karikature razstavil na eni 
od gozdnih jas. Ob Zalski grapi so domačinke 
odigrale šaljiv prizor iz preteklosti in pokazale 
“žehtanje” ob potoku Zala. 

Prisotni so v lepem dnevu uživali, dež pa je 
počakal do vrnitve na kmetijo Pri Bukovc, kjer 
so poskrbeli za pogostitev. Za konec sta zaigrali 
še članici DPŽ Blegoš in razvedrili publiko od 
blizu in daleč.

P. N.

Vaščani Dobravšc skupaj na BlegošVodniki s Škofjeloškega  
na obisku na Ptujskem 

Vodniki so se ustavili tudi v Ptujski vinski kleti.
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V okviru svetovnega dne turizma in Dnevov turizma na Loškem so se 
29. septembra turistični delavci in ponudniki s Škofjeloškega odpravili na 
celodnevno strokovno ekskurzijo na Ptujsko. V tem zanimivem predelu 
Slovenije so si ogledali primere dobrih praks, med drugim hotel z zgodbami 
v starem mestnem jedru Ptuja, novozgrajeno minoritsko cerkev, vinsko 
klet, sadjarsko kmetijo na Krčevini pri Vurbergu in izdelavo kostumov 
za kurente (ali korante, kot jih imenujejo domačini na Dravskem polju) 
pri mojstru te obrti. Lokalni turistični vodnik pa jim je povedal še številne 
zanimivosti. Dogodek je organiziral Turizem Loka s podporo škofjeloških 
občin.                                                                                      Jure Ferlan

Priznanje za 2. Naj tematsko pot je v imenu 
društva prevzela tajnica Lucija Kavčič, ob njej 
(levo) župan Milan Čadež in (desno) minister 
za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.
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13. septembra so se vaščani Dobravšc skupinsko odpravili na pohod 
proti Blegošu. Zbor je bil ob 9.30 uri pri vaški kapelci, od koder so se 
odpravili  v dveh skupinah: nekateri so šli na Blegoš iz smeri Hotavelj, 
drugi pa iz Črnega kala (smer Ravan I). Vsak po svoje so se potili proti  
vrhu, skupaj pa so se našli pri koči na Blegošu, kjer so se poveselili. Po 
končanem pohodu so vaščani priredili tudi piknik, kjer se je jedlo in plesalo 
do poznih večernih ur. Naslednje leto bodo dogodek ponovili, da se bodo 
vaščani vsaj enkrat letno skupaj poveselili.

Nastja Mihovec
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Maratonec Anton Kosmač s Hotavelj se je v 
začetku oktobra udeležil maratona v Zagrebu, 
kjer si je s časom 2:16:48 pritekel 5. mesto in 
s tem izpolnil tudi normo za olimpijske igre v 
Riu de Janeiru prihodnje leto. Kot pojasnjuje 
Kosmač, je bila odločitev za nastop na mara
tonu v Zagrebu hipna. Je pa v Zagrebu pred 
leti že nastopil na polmaratonu, tako da je bila 
proga znana: »Na Ljubljanskem maratonu sem 
nastopil že nekajkrat, a z rezultatom nikoli 
nisem bil posebno zadovoljen. Letos je bila v 
igri tudi izpolnitev norme za olimpijske igre, 
zato sem se odločil, da grem teč v Zagreb.« 
Glede na hipno odločitev časa za priprave ni 
bilo veliko, zato sta s trenerjem Romanom 
Kejžarjem prilagodila program treningov. 
»Pogoji za tek v Zagrebu niso bili najboljši, 

Kosmač z olimpijsko normo za Rio
bilo je precej hladno in deževno, kar me pri 
teku niti ni tako močno oviralo, zmotil me 
je le veter. Sem imel pa srečo, da sta pred 
menoj ves čas tekla kenijska tekača, ki sta 
imela ravno pravšnji tempo in sem se lahko 
skrival za njima, da mi veter ni prišel do 
živega,« smeje pojasni Kosmač, ki se je svoje 
dobre pripravljenosti in forme ter možnosti 
osvojitve norme za olimpijske igre zavedal 
že pred samim maratonom. Priznava pa, da 
so bili zadnji kilometri zelo težki, ko je lovil 
sekunde: »Na koncu mi je le uspelo in tega 
sem izredno vesel. Zdaj bodo vse priprave in 
treningi posvečeni olimpijskim igram.« 

Antonu Kosmaču ob doseženem uspehu 
iskreno čestitamo tudi v uredništvu!

Lidija Razložnik Veselje na cilju s trenerjem
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V prejšnji številki Podblegaških smo vas povabili, da nam, če imate žilico, pošljete nekaj svojih 
fotografij. Vabilu se je prijazno odzval bralec Andrej Peternel. Izbrali smo dve, in sicer murko z 
Blegoša ter metulja vrste črni apolon, ujetega na Starem vrhu. Bralcu se za poslane fotografije prav 
lepo zahvaljujemo. 

Če imate tudi vi morda željo, da z nami podelite utrinke, ujete v fotografski objektiv, potem nam 
jih pošljite na podblegaske.novice@gmail.com. Z veseljem jih bomo objavili. 

Uredništvo Podblegaških novic 

Buča velikanka 
Učenci vsako jesen na šolo v Gorenjo vas 

prinašajo buče, ki krasijo naše hodnike in mize. 
Te po velikosti segajo od miniaturnih pa vse 
do takih, ki jih lahko prinesejo le najmočnejši 
očetje. A letos se je prvič zgodilo, da smo za 
ta namen morali uporabiti kar viličar! Družina 
Demšar iz Stare Oselice je namreč vzgojila 
bučo velikanko, težko kar 200 kilogramov, in 
jo kljub precejšnjemu logističnemu podvigu 
dostavila pred vhod šole, kjer stoji na ogled 
vsem mimoidočim. Za svojevrstno dekoracijo 
se zahvaljujemo Demšarjevim in občanu, ki je 
posodil viličar.

Martin Oblak

Buča ob tehtanju
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Informativni list – osebna izkaznica buče

Foto meseca


