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Vsebina

Naslednja številka: 26. maja 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 

novic pošljite do 12. maja po elektronski pošti 
podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov: 

Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 
87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko 
pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih 

organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 
datumu, ne bo mogoče objaviti!

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, pred-

loge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste 
želeli pri njem oglasiti osebno na občini, 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 zaradi dopusta ali 
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim ura-
dnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej 
opravičuje in prosi za razumevanje.           M. B.

Pred vami je tretja letošnja številka 
Podblegaških novic. V njej tokrat pišemo o 
pomembnih pomladnih mejnikih, ki so se zgodili 
v preteklem mesecu: bili smo poleg ob podpisu 
pogodbe med ministrico za okolje in prostor 
Ireno Majcen in županom Milanom Čadežem, ki 
sta skupaj z direktorjem Direktorata za vode RS 
12. aprila podpisala pogodbo o sofinanciranju 
investicije za namen poplavne varnosti Poljan. Že 

7. aprila je župan z obrambno ministrico Andrejo 
Katič podpisal pogodbo o brezplačni uporabi 
opuščenih prostorov v upravljanju ministrstva v 
Todražu. Na prvi pomladni dan (ki ni bil izbran 
naključno) pa so ob OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas odkrili temeljni kamen in simbolno napovedali 
skorajšnji začetek gradnje nove športne dvorane. 
Gradbišče se v teh dneh že vzpostavlja. 

Pišemo tudi o dosežkih naših športnikov, 
zaključku sezone naše letošnje najboljše 
smučarske skakalke Eme Klinec in bronu San-
dre Možina s specialne olimpijade. S presežki 
se srečujejo tudi v vrtcih, kjer tudi letos ni 
prostora za vse; več kot 50 staršev predšolskih 
otrok ostaja v letu 2017/2018 brez varstva zanje. 
Tudi o tem pišemo, da so pogoji za življenje v 
naši občini med najboljšimi v državi, objav
ljamo razpis za športne programe, preverjamo 
dogajanje ob 20letnici TD Žirovski Vrh ter 
se veselimo dveh srebrnih in enega zlatega 
priznanja s festivala Turizmu pomaga lastna 
glava naših osnovnošolcev. 

Ni kaj – pomlad bujno prekipeva na vseh 
področjih! Prijetno branje tudi tokrat – in 
mnogo užitih spomladanskih trenutkov vam 
želim.

Damjana Peternelj, urednica  

Drage bralke, spoštovani bralci!
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• 11. 3. – Na 
občnem zboru PD 
Gorenja vas in 
TD Žirovski Vrh, 
ki je praznoval 20 
let zelo uspešnega 
dela.

• 15. 3. – Na 
Otroškem parla-
mentu v Polja-
nah, kjer so »parlamentirali« učenci z naših 
dveh in žirovske šole.

• 16. 3. – Na rednem letnem sestanku 
glede porok na Visokem.

• 17. 3. – Na občnem zboru Klekl-
jarskega društva Deteljica in zaključku 
košarkarskih dejavnosti KK Gorenja vas v 
stari telovadnici.

• 18. 3. – Na občnem zboru TD Gorenja 
vas.

• 19. 3. – Na ogledu veleslalomske tekme 
na Blegošu v organizaciji SK  Poljane.

• 21. 3. – Na prvi pomladni dan smo 
položili temeljni kamen za novo športno 
dvorano v Gorenji vasi.

• 28. 3. – Na rednem letnem sestanku s 
predsedniki krajevnih skupnosti.

• 28. 3. – Na sestanku županov povodja 
Sore na Direktoratu za promet na temo 
izboljšanja povezave Jeprca–Ljubljana.

• 31. 3. – Na sestanku s hotelirjem na 
Bledu o možnosti, da ponudimo enodnevne 
izlete v naši dolini. 
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Ministrica Katičeva je povedala, da je bil interes, 
da se je to zgodilo, na obeh straneh: »Tako je lahko 
postopek hitro stekel. Od prejšnjega srečanja do 
podpisa pogodbe je minilo le nekaj mesecev.« 

S podpisom pogodbe bodo objekti nekdan-
jega Rudnika Žirovski vrh, ki jih je po njegovem 
zaprtju uporabljalo Ministrstvo za obrambo, pon-
ovno v uporabi, predvsem pa bodo na voljo tudi 
zainteresiranim lokalnim podjetnikom. S tem bo 
sklenjeno delovanje Gospodarske cone Todraž, kjer 
so oddane vse dosedanje razpoložljive površine.

Prostori obsegajo približno 1600 m² nekdan-
jih delavnic tehničnega zavoda in spremljajoči 
objekt pisarn z opuščeno menzo. 

Namenili jih bodo, kot je povedal župan, za 
shranjevanje opreme: »Objekti so bili pet let 
prazni, na občini imamo veliko opreme Civilne 
zaščite, gasilcev, pa tudi drugo opremo, ki jo 
imamo sedaj v laboratoriju bivšega RŽV, v 
naši upravni stavbi v Todražu. To bo sedaj na 
enem mestu. Sosednjo stavbo bomo pa namenili 
našim društvom za shranjevanje arhivov in 
opreme za prireditve.« 

Opuščena stavba vojske odslej v rokah občine

Do prostorov za opremo društev
7. aprila sta ministrica  za obrambo Andreja Katič in župan Milan Čadež slove-
sno podpisala najemno pogodbo o brezplačni uporabi opuščenih prostorov v 
upravljanju ministrstva v Todražu.

Kaj pa trajen prenos?
Ministrica je povedala, da je pogodba sklen-

jena za pet let: »Vnaprej pa se pogovarjamo, 
kako oživiti kompleten kompleks.« Tu bodo, 
kot je napovedala, »še glede na interes drugih 
najemnikov v sodelovanju in soglasju z lokalno 
skupnostjo iskali nadaljnje postopke.« 

Pa so ob dogovoru za najem razmišljali tudi o 
trajnem prenosu takšnih objektov na občine?

»Ministrstvo ima jasno določene postopke, če 
je interes v lokalnem okolju, te (ne)premičnine 
prodamo. Če interesa ni, te prenesemo. A tu 
gre še za postopek, ki teče na ministrstvu za 
gospodarstvo skladno z Zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja,« je pojasnila 
ministrica. Povedala je še, da ni dovolj samo 
interes: » Gledamo tudi, da imajo občine priprav-
ljene projekte, kako umestiti te dejavnosti v naše 
objekte, da najdemo sinergijo. Zaradi tega, ker 
nekateri objekti so še vedno v posredni, načrtovani 
uporabi, nekoč v prihodnosti pa ne bodo več in tu 
iščemo sinergije.« Ministrica je še dodala, da so 
tako lani kot letos že uspešno zaključili kar nekaj 

Ministrica za obrambo Andreja Katič in župan 
Milan Čadež ob podpisu najemne pogodbe za 
opuščene prostore nekdanjega rudnika
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takih projektov. 
Prenosa lastništva se v prihodnje nadeja 

župan Čadež: »Veseli smo, da je ministrstvo 
prisluhnilo našim željam. To smo izpeljali 
tako, kot sva se z ministrico pred dobrim letom 
dogovorila. Sedaj smo najemniki, naslednji 
korak pa je, da bi objekte prenesli v last občine, 
kar bi nam dalo tudi upravljavske možnosti. 
Obenem se za pomoč zahvaljujem poslancu 
Žanu Mahniču, ki je tudi predsednik matičnega 
odbora za obrambo.” «

Damjana Peternelj 

Načelnik mag. Bojan Miklavčič je predstavil 
statistiko opravljenih storitev za zadnja tri leta. 
Več na str. 14. 

Potrjen zaključni račun 
Kot je povedala Nada Dolinar iz občinskega 

računovodstva, v 2016 ni bilo razpisov za nove inves-
ticije, zato je bila temu primerna manjša realizacija. 
Investicij je bilo za dobrih 42 % glede na celotne 
odhodke, in sicer 3.686.000 evrov. Bolj so se zato 
osredotočili na pripravo projektne dokumentacije 
in pridobivanje virov za dve večji investiciji: proti-
poplavno ureditev Poljan in gradnjo telovadnice v 
Gorenji vasi. Več pozornosti so namenili cestam, in 
sicer so zanje potrošili 2,1 milijona evrov vključno 
s krajevnimi skupnostmi; 1,4 milijona je šlo za 
investicije, 0,7 milijona pa za tekoče vzdrževanje 
in zimsko službo. 

Za elementarne nesreče so odšteli dober mili-
jon evrov: 332.000 za plaz Laze, 300 tisočakov za 
Hotoveljsko grapo, še 117 tisočakov za popravilo 
javne poti Karlovc–Budl–Žirovski Vrh. 

Večji odhodki v skupni vrednosti 1,9 milijona 
evrov so bili še: za dejavnosti gospodarskih javnih 
služb – 850.000 evrov, 637.000 evrov za kulturo in 
šport, 544.000 evrov za turizem in zdravstvo.

Celotni odhodki v seštevku znesejo nekaj manj 
kot devet milijonov, odhodkov pa je nekaj manj, pod 

S 15. seje občinskega sveta

Potrjen zaključni račun za lansko leto
Svetniki so 6. aprila potrdili zaključni račun za lani, se seznanili s poslovanjem 
STC Stari vrh v pretekli sezoni in v enomesečno javno obravnavo poslali osnutek 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem. Seznanili so se s 
poročilom delovanja krajevnega urada upravne enote v Gorenji vasi.

rezultat lanskega leta so tako zapisali 564.000 evrov 
plusa, kar je bila odlična popotnica za 2017. 

Ustanavlja se nov zavod 
Obravnavali so tudi osnutek Odloka o ustano-

vitvi Zavoda za turizem in kulturo Poljanska do-
lina. V uvodu je župan pojasnil, da so v preteklih 
letih naredili veliko projektov v smeri razvoja 
kulture in turizma v občini, spodbujali   napredek 
v celi Poljanski dolini in dejansko prišli do točke, 
ko se je bilo potrebno odločiti, kako naprej. »Na 
občini imamo sodelavko, ki pokriva to področje, a 
obseg dela je prevelik. Kot občina bomo še naprej 
razvijali produkte, zavod pa bo v osnovi sprva 
predvsem skrbel za dejavnost Šubičeve hiše in 
Dvorca Visoko,« je še dodal župan. 

Osnutek odloka so pospremili v enomesečno 
javno obravnavo, nato pa naj bi se lotili še 
kadrovske ureditve. Županov predlog je, da bi 
zavod vsaj na začetku vodila Lucija Kavčič, 
»ker sem prepričan, da je najbolj prepoznavna 
po svojem delu na tem področju. Sestavljamo 
tudi svet zavoda, ki bo sedemčlanski, en član 
bo iz Škofje Loke in en iz Žirov«, o čemer naj 
bi razpravljali na naslednji seji.

STC Stari vrh 
Najbolj pričakovana je bila zagotovo pred-

stavitev letnega poročila o delovanju STC Stari 
vrh, ki ga je podal direktor Tomaž Trobiš.  

Poudaril je, da je bilo lansko leto prelomno za 
podjetje, prišlo je namreč do menjave vodstva, ko 
je s 1. oktobrom prevzel vajeti v svoje roke. 

»Z občinama smo uspeli zagotoviti pogoje, 
pokriti nekaj odprtih zadev za nazaj. Nismo 
imeli možnosti izvajati promocije: ni bilo časa 
za pripravo kakovostne promocije, v večini 
primerov so bile z večino izvajalcev odprte 
fakture za preteklo sezono.« 

Korak naprej se mu zdi sodelovanje z domačim 
TD Stari vrh. »Usedli smo se in dogovo rili, kje bi 
lahko sodelovali v poletni sezoni – da bi privabili 
tudi poletne goste na Stari vrh.« Več o zimski 
sezoni in o odplačevanju dolgov za nazaj, tudi več 
kot trimilijonskega Heti, pa na str. 6. 

Spodbujanje malega gospodarstva
Seznanili so se s prenovljenim Pravilnikom 

o spodbujanju razvoja podjetništva v občini 
in ga tudi sprejeli. Sprejeli so tudi Elaborat o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS 
odvajanje in čiščenje komunalne padavinske 
vode in sklep o cenah storitev obvezne GJS 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
vode. Cena odvajanja je še vedno subvencion-
irana, po novem 60 % (prej 50 %), a skupen 
znesek se bo na položnicah uporabnikov kljub 
temu povečal, in sicer v povprečju za 6,6 %. 
Podrobnejšo razlago pripravljajo v občinski 
upravi za naslednjo številko PN.

Damjana Peternelj
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Ta bo nadomestila 46 let staro, dotrajano 
telovadnico, ki je del šolske stavbe. Namesto 
nje bo predvidoma konec prihodnjega leta že 
stala nova, moderna športna dvorana. 

Temeljno ploščo je  blagoslovil  še 
gorenjevaški župnik Gregor Luštrek. 

Župan Milan Čadež je povedal, da je minilo 
kar nekaj časa, da je prišlo do odločitve za 
to: »Občinske investicije v preteklosti so bile 
predvsem povezane z evropskimi sredstvi, zato 
smo izgradnjo športne dvorane premaknili na 
kasnejši čas. Telovadnica je glede na starost v 
odličnem stanju, a zahteve, moderni standardi 
zahtevajo nekaj več. Objekt ima že kar nekaj 
inšpekcijskih odločb o neustreznosti in naša 
odgovornost je bila narediti korak naprej.« 

Zbrane je nagovoril tudi ravnatelj Izidor 
Selak: »Med nami danes ni bolj srečnega 
občana. Trnova pot je bila do tega trenutka, 
ko smo simbolno odkrili to stensko ploščo.« 

Odkrili temeljni kamen za gorenjevaško telovadnico

Rušenje stare in izgradnja nove se lahko pričneta!
21. marca so ob Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi odkrili temeljni ka-
men in simbolno napovedali skorajšnji začetek gradnje nove športne dvorane.

Temeljno ploščo za novo telovadnico so odkrili (z leve proti desni): Bernard Strel iz občinske 
uprave (kot nadzornik del), župan Milan Čadež, direktor podjetja Dema plus inženiring Denis 
Pere, ravnatelj Izidor Selak in Robert Potokar iz arhitekturnega biroja Ravnikar-Potokar, v 
katerem so projektirali dvorano.
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Obenem pa dodal še, da radost in veselje s 
sabo prinašata tudi zaskrbljenost zaradi grad-
nje v času šolskega pouka, a poudaril: »Moje 
prvo vodilo bo z vsemi zaposlenimi zagotoviti 
varnost.« 

Dvorano so projektirali v Arhitekturnem 
biroju Ravnikar-Potokar. Poleg dvorane je 
predvidena še preureditev športnega igrišča na 
severni strani ter parkirišča vključno z uredit-
vijo zunanjih površin. Obenem bodo tako za 
šolo kot za dvorano preuredili tudi kotlovnico, 
po novem bo ogrevanje na lesne sekance. 

Projekt je vreden blizu štiri milijone evrov, 
o čemer smo že podrobno pisali v prejšnji 
številki. 

Kje pa bodo v vmesnem času izvajali pouk 
športne vzgoje? 

Po besedah ravnatelja Izidorja Selaka se 
trenutno še dogovarjajo za najem šotora, ki 
bi ga postavili na teniško igrišče. »Če nam to 
ne bi uspelo, pa se bomo prilagajali zunanjim 
razmeram in notranjim hodnikom, kot smo se že 
velikokrat v preteklosti,« je še povedal ravnatelj 
šole, ki jo obiskuje okrog 500 učencev – in ti 
prav v športu dosegajo odlične rezultate.  

Damjana Peternelj

Dvorana bo imela leseno konstrukcijo. Na sliki: vhod v Vrtec Zala po izgradnji novega objekta.

Tako naj bi izgledala notranjost športne dvorane po izgradnji.

Temeljno ploščo je blagoslovil gorenjevaški 
župnik Gregor Luštrek.
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Občina je lani v prvi polovici leta zaradi 
zahtevnih geoloških podlag in nestabil-
nega terena pobočja Javorij z okolico izvedla 
obsežno strokovno raziskavo trase ceste od 
odcepa za Delnice do Javorij. Maja 2016 je 
bil pripravljen elaborat z analizo poškodb 
na dolžini 3,45 kilometra. Za poškodbe je 
kriva predvsem nestabilna geološka podlaga, 
obenem pa tudi premikanje pobočja. Dodatno 
poškodbe povzročata meteorna voda in težak 
tovorni promet. Po elaboratu je celotna cesta 
razdeljena na pet pododsekov z različnimi 
stopnjami poškodb. Skladno s tem so pred-
stavljeni potrebni ukrepi. V prvem kilometru 
in pol je »koncentracija žarišč nestabilnosti 

Obnova ceste v Javorje

Prvega pol kilometra sanirali še pred poletjem
Obnove ceste iz Poljan v Javorje se na občini lotevajo v petih odsekih. T. i. drugi 
odsek, ki ga trenutno sanirajo, bo asfaltiran predvidoma še pred poletjem.

največja« in temu primerno je tudi število 
potrebnih ukrepov večje, so sporočili z občine. 
Glede na zagotovljena finančna sredstva je bil 
v sodelovanju s krajevno skupnostjo Javorje 
za prvo fazo sanacije izbran pododsek dve v 
skupni dolžni 520 metrov. Za njegovo izvedbo 
je občina pridobila projekt za izvedbo in pod-
pisala pogodbo z izvajalcem v vrednosti dobrih 
286.000 evrov z DDV. Tako se bo v celoti na 
novo izvedlo drenažno in meteorno odvod-
navanje ceste, zamenjala se bosta celotna 
spodnji in zgornji ustroj ceste. Poleg tega se 
bo na delih, kjer je prišlo do posedanja ceste, 
izvedlo nove temeljne nasipe z dodatnimi 
utrditvami. 

Sanirajo tudi usade  
Novembra lani se je začela tudi sanacija en-

ega od treh obsežnejših cestnih usadov. Sočasno 
so uredili meteorno kanalizacijo za odvod zalednih 
in meteornih voda na celotnem odseku. Dela so 
se nadaljevala od februarja 2017 naprej, ko je bila 
izvedena še sanacija preostalih dveh usadov. Na 
občini predvidevajo, da bodo zgoraj omenjeni odsek 
asfaltirali z dvoslojnim asfaltom ter uredili obcestne 
koritnice z robniki še pred poletjem. Zaradi obsežne 
in zahtevne rekonstrukcije močno poškodovane ceste 
je bilo potrebno med gradnjo uvesti občasne popolne 
zapore, zato se na občini vsem uporabnikom ceste 
najlepše zahvaljujejo za izkazano potrpežljivost in 
razumevanje. Prepričani so, da bodo prav uporabniki 
te ceste prvi prepoznali pomen in doprinos obnove za 
varnejšo in udobnejšo vožnjo.

Kristina Z. Božič 

Sporazum je vreden 3,3 milijona evrov, od 
tega bo 2,5 milijona evrov prispevalo minis-
trstvo, ostalo občina. Sredstva so zagotovljena 
iz državnega vodnega sklada. Ob podpisu je 
ministrica poudarila pomen dobrega sodelo-
vanja z občinami:

»Zelo pomembno je, da je ta želja, da se 
nekaj naredi, podpkrepljena s postopki. Treba 
je pohvaliti občino, vložila je v projektno do-
kumentacijo, še bolj pomembno pa je, da se je 
z lastniki zemljišč na tem območju dogovorila 
o odkupu in na ta način pripomogla, da je bilo 

Protipoplavna ureditev Poljan

Sporazum z ministrstvom podpisan, z deli pričenjajo letos
Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, župan Milan Čadež in direktor 
Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar so 12. aprila v Poljanah podpisali spora-
zum o sofinanciranju investicije za namen poplavne varnosti Poljan.

ta dogovor možno pripeljati do podpisa. Nekaj 
občin je še na tej poti in prepričana sem, da se 
bo v prihodnje za ta način sodelovanja odločilo 
še več lokalnih skupnosti.« 

S podpisom pogodbe je vsekakor zadovoljen 
tudi župan Milan Čadež, saj bo to že druga ve-
lika investicija poleg gorenjevaške telovadnice, 
ki jo pričenjajo v letošnjem letu:

»Slab milijon dodajamo iz lastnih sredstev, ta 
investicija se bo ob uspešni izbiri izvajalca začela 
že v letošnjem letu, potekala bo prihodnji dve 
leti, v letu 2019 pa naj bi jo tudi zaključili.« 

Ukrepi za povečanje poplavne  
varnosti Poljan obsegajo:
• regulacijo in premestitev struge Sore v njen 
prvotni tok ter ureditev sotočja s Hotoveljščico, na 
tem mestu se bo ob gradnji južna brežina uredila 
tako, da bo možno urediti letno kopališče;
• znižanje in razširitev poplavne ravnice za 
kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja 
poplavnih voda, na območju cerkve svetega 
Martina se bo tudi zgradil poplavni nasip;
• poglobitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo 
sotočja in iztoka v Poljansko Soro, ki bo preprečeval 
poplavljanje Sore, kadar je le-ta višja;
• izgradnja dveh novih nadomestnih mostov čez 
Ločivnico v vaškem jedru Poljan;
• ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega in 
širšega mostu v dolžini 32 metrov (sedaj 25) čez 
Soro. Most bo dva metra odmaknjen zahodno od 
obstoječega in bo brez podpornikov;
• premestitev transformatorja, ker se cesta iz 
Hotovlje premika v smeri juga;
• izgraditev nove cestne povezave do cerkve, ob 
brežini bo urejena pešpot, ki se bo ponižala, s tem 
se bo povečal volumen za vodotok.

Direktor Direktorata za vode Tomaž Prohinar (desno), okoljska ministrica Irena Majcen (v sredi) 
in župan Milan Čadež ob podpisu sporazuma.

V potrjevanju razpisna dokumentacija 
za izbiro izvajalca del 

Vsi prisotni podpisniki sporazuma so bili 
enotni, da investicija predstavlja izjemen prispe-
vek k izboljšanju poplavne varnosti tega dela 
Poljanske doline, kjer se rušilne poplave doga-
jajo v čedalje krajših časovnih obdobjih, zato 
so vsi izrazili zadovoljstvo, da je bila obsežna 
priprava investicije pravočasno zaključena, kar 
omogoča začetek del še v letu 2017.

Investicija bo potekala pod nadzorom no-
voustanovljene Direkcije RS za vode, trenutno 
pa je v potrjevanju razpisna dokumentacija za 
izbiro izvajalca del, sledila bo objava javnega 
naročila ter sklenitev gradbene pogodbe.

Dela naj bi bila dokončana v letu 2019. 
Damjana Peternelj
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Na podlagi Pravilnika za izbiro prejemnikov priznanj  KS Poljane ob dnevu državnosti Svet KS  Poljane objavlja

JAVNI  RAZPIS
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev PRIZNANJ  KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJANE ob dnevu državnosti za leto 2017

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

• večletno ljubiteljsko in zelo uspešno delo na društvenem ali katerem drugem 
področju,
• izjemni prispevki in donacije podjetij društvom, prireditvam itd.,
• nudenje in organizacija pomoči v primeru  naravnih in drugih nesreč
• itd. 
Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja,
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlaganega dobitnika priznanja,
• obrazložitev oziroma utemeljitev predloga.
Za pravočasno predložene bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev 
priznanj Krajevne skupnosti Poljane, ki bodo prispeli do vključno 22. maja 2017 
na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE, Poljane 77, 4223 Poljane. Za 
pravilno označene bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah 
s pripisom »Ne odpiraj – priznanja KS Poljane«.

Svet KS Poljane

V okviru omenjenih aktivnosti smo izvedli 
analize poslovanja družbe v zadnjem šestletnem 
obdobju ter pripravili program razvoja smučišča 
v času zimskih sezon s prevedenimi potrebnimi 
investicijami tako v naprave kot opremo za 
vzdrževanje in zasneževanje smučišča.

Glavni izziv je bila poleg finančnega pre-
strukturiranja tudi prenova poslovnih procesov, 

STC Stari vrh

Sezona uspešna, dolgovi za nazaj ostajajo
Poslovno leto 2016 je minilo v znamenju začetka aktivnosti poslovnega in finančnega 
prestrukturiranja družbe kot posledice dolgoročne insolventnosti družbe.  Temelji za 
to so bili postavljeni v menjavi nadzornega sveta in poslovodstva družbe.

saj se družba srečuje s trajnim pomanjkanjem 
kompetentnih izvajalcev, ki so v preteklosti bili 
na voljo, danes pa so bodisi upokojeni ali pa so 
si delo poiskali v drugih organizacijah. 

Finančni položaj družbe smo v letu 2016  
oslabili, saj smo na osnovi analize preteklih let 
ugotovili, da družba ni obračunala in evidentirala 
zamudnih obresti, ki izhajajo iz kreditne pogodbe 
z Občino Škofja Loka. Skupni znesek zamudnih 
obresti preteklih let  v višini 83.800,44 evrov 
je bil tako knjižen v poslovnem letu 2016. V 
poslovnem letu 2016 smo evidentirali in priznali 
tudi terjatve zaposlenih sezonskih delavcev iz 
sezone 2015/16 ter ostalih dobaviteljev, ki zaradi 
neplačilne sposobnosti družbe STC niso izdajali 
računov pred pričetkom sezone 2016/17.

Razvoj letne dejavnosti 
Glede na stanje urejenosti in uravnoteženosti 

poslovanja zaposleni STC čutimo odgovornost, 
ker za neuspehe ne moremo več iskati razlogov 

Preglednica 1: Obisk na smučišču Stari vrh po smučarskih sezonah
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/15 2015/16 2016/17
1) sedežnica 40.609 43.689 52.175 56.363 13.262 35.761 17.855 3.070
2) smučišče 61.540 52.000 52.800 57.609 16.141 41.136 20.388 31.442
3) snežni park n.p. 1.080 3.500 2.763* 527* 1723* 821* 1.164
4) sankači - 1.463 1.228 1.433 - 200** - -
SKUPAJ 61.540 54.543 57.528 61.805 16.668 43.059 21.209 32.606

Preglednica 2: Povprečni skupni dnevni obisk na osrednjem delu smučišča Stari vrh od 2009/10 dalje
SEZONA 2009/10 2010/2011 2011/2012 2012/20131  2013/14 2014/15 2015/16  2016/17
december 289 480 463 453 168 619        -      307   
januar 610 365 568 526 44 403        348          543   
februar 658 647 903 865 465 827       277         343   
marec 449 344 257 495 87 212        136          394   
Obrat. dni 74 90 85 92 52 80 72 75
1 Po sezoni 2012/13 dalje je upoštevan obisk na celotnem smučišču, zaradi posodobitve sistema Skidata.

Tomaž Trobiš je na zadnji seji svetnikom odgovoril tudi 
na vprašanje, ali je podjetje sposobno preživeti na dolgi 
rok ali ne? 
»Podjetje posluje negativno zadnjih 10 let, je insolventno, 
znesek odprtih računov se je povečeval iz leta v leto, 2013 
in letos 23. marca smo izvedli poenostavljeno zmanjšanje 
kapitala in kapitalizacijo z minimalnim zneskom, kar je bil 
edini možen in nujen manever: z dokapitalizacijo nismo želeli 
obremenjevati vseh družbenikov.« 
»Če bi se zgodil črn scenarij – torej stečaj, bi izgubili vložek 
tudi družbeniki.« Edini družbenici tako ostajata občini 
Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka, ki sta s potrjenim 
sklepom na zadnjih sejah dokapitalizirali STC Stari vrh 
vsaka po 3.750 evrov.
Heti, ki je prevzela obveznosti nekdanjega Hypo Leasinga – 
ta je financiral nakup šestsedežnice v letu 2006, za poplačilo 
dolgov STC še vedno dolguje 3,4 milijone evrov. 
Da dogovora še niso uspeli skleniti, je pojasnil Trobiš: »To je 
številka, ki je za nas nedosegljiva. Pogovori potekajo v višini 
diskonta. Računam, da bomo v treh tednih prišli do končne 
variante, kako zadevo rešiti.«
Trobiš je povedal še, da je z zaposlenimi prekinil pogodbe o 
zaposlitvi, a ostaja z njimi v dobrih odnosih in se dogovarja 
za nove oblike sodelovanja v sezoni 2017/2018.  
»Na prvem mestu ostaja še naprej varnost smučarjev, na 
drugem pa stabilnost podjetja,« je zatrdil Trobiš. Razkril 
je, da so v 75 smučarskih dneh ob 6-odstotnem povišanju 
vozovnic ustvarili 85.000 plusa, uspeli so znižati stroške 
dela, a bodo kljub vsemu v sezoni beležili izgubo v višini 
120.000 evrov.  
V Mariboru je STC Stari vrh v začetku aprila prejel 3. nagrado 
za ‘naj’ manjše smučišče.                                               P. N.

drugje kot le pri sebi. Skupaj z lastniki družbe 
imamo škarje in platno naše prihodnosti pri sebi 
in od nas je odvisno, kako bomo to izkoristili. 
Na tej točki moramo doseči preboj v odličnosti 
kompetenc, multidisciplinarnosti ter pričeti z 
razvojem letne dejavnosti. Zimska dejavnost 
zaradi milih zim nam ne omogoča preživetja 
na dolgi rok, kar so ostala niže ležeča smučišča 
spoznala že pred leti.

Leto 2017 je možno razumeti kot leto 
izzivov in preloma, s katerim moramo razviti 
tudi druge dejavnosti na smučišču, predvsem 
v poletni sezoni ter zagotoviti trajnejšo rast 
podjetja.

Varnost na smučišču
Za varnost na smučišču skrbijo nadzorniki 

in reševalci na smučišču. V sezoni 2016/17 je 
reševalno službo pogodbeno izvajalo podjetje 
Zavod Jernik z osmimi reševalci.

V sezoni 2016/17 so nadzorniki s pomočjo 
reševalcev obravnavali in oskrbeli 33 lažjih 
poškodb, kar glede na število smučarjev pred-
stavlja 0,10 %.

Tomaž Trobiš, direktor STC Stari vrh
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Posodobitev namreč vključuje opremo za 
prevzem in čiščenje grezničnih vsebin in mulja 
iz drugih javnih in zasebnih čistilnih naprav v 
občini.

Postopek priklopa 
Postopek priklopa na javno kanalizacijo je 

urejen z zakonodajo in je za vse objekte v občini 
enak. Po opremi območja z javno kanalizacijo 
smo lastnike obvestili o možnosti priklopa na 
javno kanalizacijo, sledila je izdaja soglasja, 
odmera komunalnega prispevka in priklop 
objekta na javno kanalizacijo. V soglasju se 
določijo pogoji in način priklopa na javno 
kanalizacijo (traso hišnega priključka). Višina 
komunalnega prispevka je odvisna od veliko-

Koristne informacije

Kanalizacija
Z izvedbo operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore so bila 
opremljena z javno kanalizacijo naselja Hotavlje, Podgora in Trebija, prav tako 
je bila povečana in posodobljena čistilna naprava (ČN) Gorenja vas. Posodo-
bitev je pomembna za celotno območje občine.

sti objekta (neto tlorisna površina), namemb-
nosti objekta in površine parcele objekta. Cena 
opremljanja s primarnim in sekundarnim kanali-
zacijskim omrežjem na enoto (m²) je enotna za 
vsa naselja, izjema je le območje Vršajna. 

Na čistilno napravo priklopljenih 376 
gospodinjstev 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode na ČN Gorenja vas je bilo v decembru 
2016 urejeno za 376 gospodinjstev oziroma 
1694 prebivalcev naselij Gorenja vas, Dolenja 
Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, 
Hotavlje, Podgora in Trebija, prav tako se na 
ČN Gorenja vas čistijo tudi gošče iz greznic in 
mulj iz malih čistilnih naprav v občini, kar se 

pozna tudi na ceni storitev.  Enkratno praznjenje 
greznice in čiščenje 4 m² greznične gošče je 
pred tem znašalo 180 evrov, po posodobitvi ČN 
Gorenja vas stane nekaj manj kot 108 evrov.

Na območju novozgrajene javne kanalizacije 
Trebija–Gorenja vas je priključena večina ob-
jektov. Na javno kanalizacijo se ne priključujejo 
objekti, ki so predvideni za rušitev oziroma se 
ne uporabljajo za bivanje in v njih komunalne 
odpadne vode ne nastajajo.

Cene omrežnin in storitev  
enake za vse uporabnike 

Cene omrežnin in storitev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode so enake 
za vse uporabnike storitev. Mesečni strošek za 
4člansko gospodinjstvo, ki porabi 16 m³ vode/
mesec je 3,81 evra za omrežnine in 12,59 evra 
za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda, medtem ko se je okoljska da-
jatev znižala za 7,61 evra (namesto 8,45 evra 
sedaj znaša 0,85 evra). 

Pri greznicah visoki stroški  
okoljske dajatve 

Za štiričlansko gospodinjstvo, ki živi v ob-
jektu, ki ni priključen na javno kanalizacijo, je 
mesečni strošek pri porabi vode 16 m³/mesec 
nad 11,45 evra (8,45 evra okoljska dajatev in 
3 evre praznjenje in čiščenje vsebin greznice). 
K navedenemu je potrebno prišteti še stroške 
vzdrževanja in amortizacije.

Cene storitev javnih služb morajo skladno 
z državno uredbo za oblikovanje cen pokrivati 
stroške, ki pri izvajanju storitev nastajajo. Zaradi 
relativno redke poselitve in naravnih značilnosti 
terena se s cenami žal ne moremo primerjati z 
gosto poseljenimi območji, vsekakor pa lahko 
zagotavljamo v okviru režijskega obrata nižje 
stroške dela oziroma storitev, kot bi bili v primeru, 
da bi z javno kanalizacijo upravljal koncesionar.

Kristina Knific

Poročilo je pripravljeno v skladu s 
Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), ki v 34. 
členu določa, da mora upravljavec vodovoda 
najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o 
skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru 
notranjega nadzora. Skladno z zakonodajo je 
na teh vodovodih vzpostavljen notranji nadzor 
po načelih HACCP sistema za vodovode. Del 
dokumentacije HACCP je letni plan odvze-
mov vzorcev pitne vode. V letu 2016 je bilo 
v okviru notranjega nadzora skupaj odvzetih 
in laboratorijsko preiskanih petintrideset 

Zasebni vodovodi

Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode za 2016
V prejšnji številki smo objavili poročilo o ustreznosti pitne vode za vodovode v 
upravljanju občine, tokrat objavljamo še poročilo za zasebne vodovode, s ka-
terimi upravlja Instalaterstvo Krek, d. o. o. Podatki se nanašajo na vodovode 
Javorje, Lučine, Lom–Zakobiljek, Leskovica–Studor–Debeni–Srednje Brdo.

(35) vzorcev pitne vode iz vodnih virov in 
omrežij zgoraj naštetih vodovodov. Od tega je 
bilo devetindvajset (29) vzorcev odvzetih za 
mikrobiološke preiskave in šest (6) za fizikalno
kemijske analize. Glede na obseg opravljenih 
mikrobioloških preiskav je bilo sedem (7) 
vzorcev neskladnih s pravilnikom. Na zajetju 
Javorje in v Podružnični šoli Javorje so bile 
najdene koliformne bakterije. V treh odvzetih 
vzorcih pitne vode na omrežju vodovoda Lom–
Zakobiljek so bile najdene bakterije Escherichia 
coli in koliformne bakterije. Na vodohranu 
Lučine in v Podružnični šoli Lučine so bile 

najdene bakterije Escherichia coli, enterokoki 
in  koliformne bakterije. Glede na obseg oprav-
ljenih fizikalnokemijskih analiz so bili vsi 
odvzeti vzorci skladni s pravilnikom. 

NLZOH, Branka Lesnik, dipl. san. inž.
Instalaterstvo Krek, d. o. o., 

Dejan Krek, dipl. inž. str. 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na ČN Gorenja vas je bilo urejeno za naselja Gorenja 
vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, Hotavlje, Podgora in Trebija.
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V Gorenji vasi  
skoraj 100 vlog za redni vpis

V Vrtcu Zala so prejeli 96 vlog za vpis v redni 
program vrtca, 5 vlog za premestitev v drugo 
enoto ali vrtec ter 15 vlog za vpis v potujoči vrtec. 
Za redni vpis je na voljo 68 prostih mest. 

Kot je sporočila pomočnica ravnatelja Petra 
Homec, so za centralni Vrtec Zala prejeli 49 
vlog, 24 vlog je prispelo za enoto Dobrava, 19 
za enoto Sovodenj in 9 za enoto Lučine. Največ 
vlog (70) je bilo za vpis v skupine prvega sta-
rostnega obdobja; od teh največ za letnik 2016 
(40). 31 so jih prejeli za vpis v skupine drugega 
starostnega obdobja; od teh največ (16) za letnik 
2014. 11 otrok ne izpolnjuje starostnega pogoja 
za vpis. »Na čakalni listi za leto 2017/2018 je za 
Vrtec Zala z enotami 22 otrok, ki izpolnjujejo 
pogoje za sprejem v vrtec, in 11 otrok, ki s 1. 
septembrom 2017 ne bodo stari 11 mesecev in 
ne izpolnjujejo starostnega pogoja. Pri starših, 
ki so zaposleni in imajo stalno prebivališče na 
območju naše občine, trije otroci niso dobili 
mesta v vrtcu. Vsi ostali otroci, ki izpolnjujejo 
pogoje za sprejem in niso sprejeti v vrtec, so 
otroci nezaposlenih staršev.« 

V Poljanah na čakalni listi ostalo 25 otrok 
V Vrtcu Agata v Poljanah so prejeli 86 vlog za 

vpis v redni in 9 vlog za vpis v potujoči vrtec. Po 

Vpis v vrtec

V Gorenji vasi 22, v Poljanah pa 25 otrok preveč
Tako v Vrtcu Agata v Poljanah kot tudi v Vrtcu Zala v Gorenji vasi letošnjo jesen 
ne morejo zagotoviti sprejema za vse otroke, katerih starši bi tovrstno varstvo 
potrebovali. Brez mesta v vrtcu ostaja 47 otrok.

številu oddanih vlog je bil tokrat vpis rekorden, na 
čakalni listi pa bo ostalo 25 otrok, ki s 1. septem-
brom 2017 izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem 
v vrtec (11 mesecev), in štirje, ki ga ne. 

Pomočnica ravnateljice OŠ Poljane Špela 
Režen je povedala, da je bilo za vrtec Agata pri-
javljenih 63 kandidatov, za enoto v Javorjah pa 23. 
»Po optimalni sestavi skupin ob upoštevanju nor-
mativov lahko s septembrom sprejmemo 57 otrok, 
47 v Poljane in 10 v Javorje. Največ vpisanih je 
bilo ponovno za otroke prvega starostnega obdob-
ja, torej od enega do treh let.« Ker je zadnja leta 
do marca malo izpisov ali pa jih sploh ni, otroci na 
čakalni listi ostajajo celo leto ali več. Po analizah 
preteklih petih let ugotavlja, da se število vpisanih 
otrok v vrtec povečuje. Primerjava pokaže, da se 
je leta 2012 na novo vpisalo 54 otrok, letos pa 86. 
Leta 2008 je bilo meseca septembra vključenih 
130 otrok, septembra 2016 pa 175 otrok. 

Vpis v vrtec narašča 
Petra Homec iz Gorenje vasi je povedala, 

da opažajo, da število rojstev ne narašča, pač 
pa narašča trend vpisa otrok v vrtec, »po čemer 
sklepamo, da je naše vzgojnoizobraževalno delo 
kakovostno in na visoki ravni«. Tudi v Poljanah 
opažajo, da je trend vključevanja otrok v predšolsko 
vzgojo v porastu. »Življenjski slog ljudi se je precej 
spremenil in tudi pri našem delu so se dogajale 
procesne spremembe, ki so skozi leta vsekakor 
prinesle pozitivne rezultate. Vse našteto je zagotovo 
vplivalo tudi na pomen predšolske vzgoje za otroka. 
Po analizah izpolnjenih anket staršev so z delom v 
vrtcu zadovoljni,« je še dodala Reženova. 

Alternativa vrtcu je …?
Vodstvi vrtcev smo vprašali še, kaj svetujejo 

staršem, ki prostora v vrtcu za svoje otroke ne do-
bijo. Špela Režen iz vrtca v Poljanah je sporočila, 

Nov prizidek vrtca v Poljanah  
šele čez dve leti
Na občini pojasnujejo, da skladno z možnostmi 
še vedno načrtujejo odprtje enega oddelka vrtca 
v Todražu, ki bi deloval do izgradnje prizidka 
poljanskega vrtca, a »tega zaradi finančno 
izjemno zahtevne investicije v izgradnjo nove 
telovadnice Gorenja vas v prihodnjih dveh letih 
še ne bo mogoče začeti,« je povedala direktorica 
občinske uprave Elizabeta Rakovec. Projekt 
sicer na občini letos že pripravljajo; do konca 
tekočega leta tudi načrtujejo, da bodo pridobili 
gradbeno dovoljenje, upajo tudi na morebitne 
razpise za nepovratna sredstva. Ti so v tekočem 
programskem obdobju izjemno redki. »Čeprav 
si želimo začeti z investicijo v kar najkrajšem 
času, začetka gradnje še ne moremo natančno 
napovedati,« je še previdna Rakovčeva.  
Iz podatkov za doplačila staršem k ceni vrtca 
iz proračuna občine izhaja, da se je v zadnjih 
desetih letih število mest v vrtcih na območju 
občine povečalo za več kot polovico. Občina 
je v letu 2008 iz proračuna občine za doplačila 
namenila 685.011 evrov, v letu 2017 pa 1.140.004 
evrov oziroma petino primerne porabe občine. 
Rakovčeva je zagotovila še, da si bodo tudi 
v prihodnje prizadevali, da bodo »skladno z 
možnostmi zagotovili prosta mesta vsem otrokom, 
ki predšolsko varstvo potrebujejo.« 

V zadnjih 10 letih se je število razpoložljivih 
mest v vrtcih več kot podvojilo. Trend vpisa v 
predšolsko vzgojo pa še narašča.

da se zavedajo stiske staršev, alternativnih 
možnosti pa jim žal ne morejo predlagati, saj jih v 
dolini ni: »Po analizi točkovanja kriterijev ugotav-
ljam, da je večina staršev prebivalcev naše občine 
ter da sta oba starša zaposlena, kar potrebo po 
varstvu zagotovo povečuje. Vsi nestrpno čakamo 
pozitivno odločitev o novem prizidku vrtca v 
Poljanah, saj je že več let več kot potreben,« je še 
povedala ter dodala, da lovski dom kot začasna 
prostorska rešitev že predolgo ostaja stalnica. 

Kristina Z. Božič
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Na spletni strani Ministrstva za okolje in 
prostor je objavljen nov seznam dimnikarskih 
družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco 
na dan 24. 3. 2017.

Uporabniki lahko s seznama do 30. junija 
izberejo podjetje, ki bo zanje opravljalo dim-
nikarske storitve naslednje leto dni. Tistim, ki 
tega ne boste storili, bo tudi v prihodnje sto-

ritev opravljal dose-
danji koncesionar, če 
je pridobil dovoljenje 
in ima dimnikarje z 
opravljeno licenco. 

Več o dimnikar-
skih stor i tvah na 
spletni strani Občine 
Gorenja vas - Pol-
jane in Ministrstva 
za okolje in prostor: 
www.obcina-gvp.si 
ali http://www.mop.
gov.si.

P. N.

Objavljen seznam dimnikarskih služb

Od skupno 47 zavrnjenih otrok jih je tudi osem iz 
naše občine, pri katerih sta zaposlena oba starša, 

in sicer trije  Gorenji vasi in pet v Poljanah. Na 
občini pojasnjujejo: »Menimo, da je ta številka 

precej pomembna, saj je največji problem varstvo 
otrok, če sta zaposlena oba starša. Takih pa je 

bilo zavrnjenih manj kot za en oddelek.«
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K visokemu mestu na lestvici so največ 
prispevali kazalniki o zdravju in prebivalstvu, 
visoko smo se uvrstili tudi po infrastrukturni 
urejenosti s stanovanjsko problematiko. Te 
tri skupine kazalnikov so sicer k skupni oceni 
prispevale 45 odstotkov točk, 5 odstotkov ocene 
predstavlja stanje kriminalitete, preostalo, torej 
50odstotno utež pa imajo vidiki gospodarske 
moči občine in občanov.

Zdravje
Kot so ugotovili v Mojih financah, so 

prebivalci občine Gorenja vas  Poljane drugi 
najbolj zdravi v Sloveniji, takoj za Železniki, 
na 5. in 6. mestu sta Škofja Loka in Žiri. Med 
posamičnimi objavljenimi kazalniki zdravja se 
sicer samo enkrat uvrščamo med prvo peterico, 
in sicer smo v naši občini imeli najmanj srčnih 
kapi na 1.000 prebivalcev. V analizi  so med 
drugim upoštevali dejavnike tveganja, preven-
tivo, zdravstveno stanje in umrljivost.

Podrobneje o zdravju smo sicer pisali v no-
vembrski številki Podblegaških novic, ko smo 
analizirali izsledke pet let trajajoče raziskave 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Glavna 
ugotovitev takrat je bila, da smo v naši občini 
nadpovprečno zdravi, manj smo oziroma se 
izpostavljamo večini dejavnikov tveganja za 
zdravje, umrljivost zaradi večine bolezni je 
podpovprečna.

Prebivalstvo
V drugi skupini kazalnikov, ki se nanašajo na 

prebivalstvo, smo na lestvici zasedli 8. mesto, 
Železniki so tudi po tem kriteriju najboljši. S 
povprečno starostjo prebivalcev 38 let se je naša 
občina uvrstila na drugo mesto, v Komendi so 
občani stari v povprečju 37,9 let. Po drugih 
objavljenih kriterijih (v katerih občinah delajo 

Raziskava Mojih financ

Pogoji za življenje v naši občini med najboljšimi v državi
Samo v treh občinah v Sloveniji, to je v Železnikih, Cerkljah na Gorenjskem in  
Žireh, prebivalci živijo bolje kot v naši občini, so na podlagi analize 41 kazal-
nikov, združenih v pet glavnih skupin, ugotovili v reviji Moje finance.

najbolj izobraženi, občine z največ in najmanj 
ločitvami, občine z največjim deležem starejših 
od 65 let), se nismo uvrstili med peterico.

 
Infrastruktura in stanovanja

Po tem kriteriju je naša občina na šestem 
mestu, nobene občine, ki je v skupni razvrstitvi 
pred njo, ni med deseterico. V okviru tega so 
analizirali osem podkazalnikov: število stano-
vanjskih nepremičnin, osebnih avtomobilov in 
vrtcev glede na število prebivalcev, povprečna 
uporabna površina stanovanja, gradnja novih 
stanovanj po letu 2005, delež stanovanj brez 
osnovne infrastrukture, delež otrok, vključenih 
v vrtce, dolžina lokalnih cest in javnih poti na 
prebivalca. 

Kriminaliteta
Raven kriminalitete v naši občini ni med 

najnižjimi desetimi, prav tako ne med najvišjimi. 
Kot navajajo v Mojih financah, med kaznivimi 
dejanji v Sloveniji izstopajo goljufije, tatvine, 
vlomi v hiše, vozila, druge objekte, tudi upo-
raba ponarejenega negotovinskega plačilnega 
sredstva. Policija za našo občino pravi, da je 
varna. Kot so povedali lani decembra, so v 
celem letu škofjeloški kriminalisti obravnavali 
štiri kazniva dejanja gospodarske kriminalitete, 
kamor spadajo npr. poslovne goljufije.

Gospodarska moč
Občine Gorenja vas  Poljane ni med de-

setimi po gospodarski moči, se pa zelo visoko, 
pravzaprav na sam vrh uvrščamo po stopnji 
brezposelnosti, ki je novembra lani dosegla 4,5 
odstotka, v Žireh in Železnikih, ki so zasedli 
drugo mesto po tem kazalniku, je zaposlitev 
iskalo 4,7 odstotka za delo sposobnih občanov. 
Povprečna brezposelnost v Sloveniji je bila 
10,4odstotna. 

Število podjetij in njihov število prihodek
prihodek v 2015 podjetij (v mio €)
Slovenija 191.863 95.298,8
Gorenja vas - Poljane 622 101,4
Škofja Loka 2146 910,7
Železniki 498 211,4
Žiri 407 209,6
Vir: Surs

Preostali kazalniki gospodarske moči so 
višina neto plač, delež občanov, zaposlenih v 
občini, vrednost stanovanj in njihova cenovna 
dostopnost, gospodarska moč podjetij s sedežem 
v občini (število podjetij, njihovi prihodki ter 
dodana vrednost na prebivalca, ki jo ustvarijo) 
in še dohodnina, ki pripada občini. 

Vsak tretji zaposlen v občini 
Ker ti podatki za našo občino niso navedeni 

v raziskavi, smo nekaj najzanimivejših preveri-
li. Podatek statističnega urada na primer pokaže, 
da so delodajalci iz naše občine zaposlenim za 
lanski november v povprečju izplačali 1.063 ev-
rov neto plače. To pomeni 34. mesto na lestvici 
(dobrih 20 evrov manj od povprečja v državi), ki 
jo začenja občina Horjul s 1.635 evri (verjetno 
je, da so delodajalci takrat že izplačali nagrade 
zaposlenim, saj so v Cerkljah, kjer so ponavadi 
plače najvišje, v povprečju izplačali 1.472 evra 
neto). V Škofji Loki so delodajalci izplačevali 
1.218 evra neto (11. mesto), v Železnikih 1.032 
evrov (47. mesto), v Žireh pa 945 evrov (117. 
mesto). 

Po kazalniku, ki kaže, koliko občanov je za-
poslenih v svoji občini (brez kmetov), se Gore-
nja vas  Poljane uvršča na 81. mesto. Samo 
vsak tretji prebivalec je lani imel zaposlitev na 
območju občine, v državi je v povprečju malo 
več kot 48 odstotkov delavcev v svoji občini. 
V Žireh skoraj 61 odstotkov 12. mesto), v 
Železnikih 55 odstotkov (21. mesto) in v Škofji 
Loki 44 odstotkov (45. mesto).

Milka Bizovičar
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1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR):
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
2. Predmet JR:
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2017 sofinancirajo naslednja 
področja:
ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH VIZ:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno):
- šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju,
- dodatna športna ponudba v osnovnih šolah.
ŠPORTNI PROGRAMI V ŠPORTNIH DRUŠTVIH:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno):
- celoletni obstoječi športni programi predšolskih in šoloobveznih otrok ter mladine.
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
- celoletni pripravljalni programi otrok (6–7, 8–9 in 10–11 let),
- celoletni tekmovalni programi otrok (12–13 in 14–15 let),
- celoletni tekmovani programi mladine (16–17 in 18–19 let),
- dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
• Kakovostni šport (KŠ):
- uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,
- dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
• Športna rekreacija (RE):
- celoletni športnorekreativni programi.
• Šport starejših (ŠSta):
- celoletna skupinska gibalna vadba starejših (nad 65 let).
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
• izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
• delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE
• prednostne športne prireditve, pomembne za občino,
• druge športne prireditve občinskega pomena.
3. Upravičeni izvajalci LPŠ:
Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ: 
• športna društva, športni klubi in športne zveze, registrirani v Republiki Sloveniji.
• pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa in delujejo 
v skladu z zakonom, ki  ureja delovanje teh ustanov,
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: zavodi VIZ), ki izvajajo 
javnoveljavne športne programe.
Športna društva in njihova zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
• imajo sedež v občini,
• so na dan objave JR najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
• imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali 
usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov in stroškov za 
izvedbo programov,
• izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno, 
razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja 
posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen,
• imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o 
udeležencih programa,
• imajo najmanj 25 članov s plačano članarino, od tega pa ima najmanj dve tretjini (2/3) 
članov izvajalca stalno prebivališče v občini (velja za športna društva in športne klube),
• izpolnjujejo druge zahteve v skladu z merili za sofinanciranje LPŠ.
5. Merila za vrednotenje področij športa in posebni pogoji JR:
Na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu z določbami Pravilnika o postopku in merilih 
za sofinanciranje LPŠ in določbami LPŠ v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2017, ki 
opredeljuje naslednje posebne pogoje JR:
RAZVRŠČANJE:
• razvrščanje športnih panog, programov in izvajalcev LPŠ se v letu 2017 ne opravi; vse 
panoge, programi in izvajalci LPŠ se razvrstijo v isto kakovostno skupino;
• določba Pravilnika o minimalnem številu dejavnih tekmovalnih skupin (Splošni pogoji 
vrednotenja področja športnih programov; tekmovalni športni programi, 2. alinea) se v 
letu 2017 ne upošteva!
ŠPORTNI PROGRAMI:
• pravilo »isti udeleženec samo v enem športnem programu istega izvajalca« se pri športnih 
programih šolska športna tekmovanja in dodatna športna ponudba v OŠ ne upošteva;

• športna društva, ki delujejo v OŠ, niso upravičena do sredstev za delovanje športnih 
organizacij;
• izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za 
strokovno delo v športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe korigira 
s faktorjem 0,000;
• vsem izvajalcem, ki za izvedbo športnih programov uporabljajo brezplačne športne objekte 
oziroma ne predložijo potrdila o najemu (uporabi) športnega objekta za vadbo, se število 
točk za športni objekt za takšne programe korigira s faktorjem 0,000;
• izvajalcem LPŠ v občini, katerih udeleženci tekmovalnih športnih programov dosegajo 
športne rezultate za društva, ki imajo sedež izven občine, se število točk za takšne programe 
korigira s faktorjem 0,500.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
• pri izpopolnjevanju strokovnega kadra se vsakemu izvajalcu prizna:
- največ toliko udeležencev programov izpopolnjevanja, kolikor bodo imeli v letu 2017 
priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader (programi za 
pridobitev/potrditev vodniških/trenerskih licenc, ki so bili izvedeni v obdobju od 1. novembra 
2016 do 30. aprila 2017).
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
• delovanje športnih društev se ovrednoti na osnovi kriterijev iz  Pravilnika.
ŠPORTNE PRIREDITVE:
• pri športnih prireditvah, pomembnih za občino, se najprej upoštevajo vse prijavljene prednostne 
športne prireditve po LPŠ. Komisija jih ovrednoti na osnovi Pravilnika in posebej določi korekcijski 
faktor. Enak postopek velja tudi za druge prijavljene športne prireditve občinskega pomena, 
komisija pa s primerno utemeljitvijo odloča o posebnih primerih (vremenske razmere ipd.).
6. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev na JR znaša 56.516 evrov. Proračunska sredstva so razporejena 
skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2017 in LPŠ v občini za leto 2017. 
7. Rok za porabo sredstev;
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. decembra 2017.
8. Razpisni rok: 
Rok za prijavo je do vključno 23. maja 2017.
9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR: 
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene 
pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila komisija in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog 
oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja 
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku sedmih (7) dni dopolnijo. Če vloga v roku ne bo 
dopolnjena, bo s sklepom zavržena!
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu 
razpisa, in razpisne dokumentacije za posamezno področje športa.
Predlagatelji bodo s sklepom direktorice občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku 
osmih (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal 
pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2017.
10. Način dostave vlog:
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2017 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih 
obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. 
Vlogo (kopirana, podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) je potrebno v 
zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
c. 87, 4224 Gorenja vas. Vloga mora biti pravilno označena, in sicer mora vsebovati:
• polni naslov pošiljatelja
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2017 – NE ODPIRAJ!«
• polni naslov prejemnika (Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas).
Izpolnjeno celotno dokumentacijo »RAZPISNI OBRAZCI« v elektronski obliki je potrebno 
poslati na naslov: anja.hren@obcina-gvp.si
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na 
pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 12. ure.
11. Kontaktne osebe za dodatne informacije:
Na občini bo za društva organizirana predstavitev glede izpolnjevanja obrazcev razpisne 
dokumentacije in pošiljanja poročil. O datumu predstavitve bodo društva obveščena. 
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Gorenja vas 
- Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. 
Kontaktna oseba: Anja HREN, tel. 04/518-31-04, e-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si.
12. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu občine v času uradnih ur. 
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.obcina-gvp.si.

župan Milan ČADEŽ

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Resolucije o Nacionalnem 
programu športa v RS za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Gorenja vas - Poljane (Ur. list RS, št. 20/17) in določb letnega programa športa v občini za leto 2017 (sprejet na 3. korespondenčni seji OS dne 19. 4. 2017), objavljamo

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2017

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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Predtem organizira tudi senzorična ocenje-
vanja, kjer lahko ponudniki preverijo kakovost 
oz. senzorične lastnosti svojih izdelkov (okus, 
vonj, videz, bistrost, tekstura …) ter pridobijo 
mnenje ocenjevalne komisije glede morebitnih 
pomanjkljivosti pri samem tehnološkem postop-
ku. Kruh, potice in druge pekovske izdelke, 
mlečne in mesne izdelke ocenjujejo senzoriki 
na Biotehniškem centru v Naklem, alkoholne 
pijače in druge sadne ter zelenjavne izdelke pa 
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.  

Ocenjevanja konec aprila in v začetku maja
Pekovski, mlečni in mesni izdelki bodo 

na BC Naklo ocenjeni v sredo, 3. maja 2017 
(ta dan poteka tudi zbiranje izdelkov, ki bodo 

Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca

Vključitev novih ponudnikov
Razvojna agencija Sora bo v maju objavila javno povabilo za vključitev novih 
ponudnikov in novih izdelkov v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – 
Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.

Bi svoje izdelke ponujali pod blagovno znamko 
Dedek Jaka & Babica Jerca? Oglasite se na 
Razvojni agenciji Sora.

posredovani v ocenjevanje), alkoholne pijače 
ter druge sadne in zelenjavne izdelke, ki bodo 
ocenjeni na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 
pa lahko zainteresirani dostavijo na Razvojno 
agencijo Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, 
do ponedeljka, 24. aprila 2017.

Ocenjevanje je namenjeno tako tistim, ki 
imate dopolnilno oz. dodatno dejavnost že reg-
istrirano, kot tudi tistim, ki šele začenjate svojo 
poslovno pot in o registraciji še razmišljate.  

Poudariti je namreč treba, da je kako-
vost izdelkov, ki se dokazuje s priznanji na 
senzoričnih ocenjevanjih, poleg tradicionalne 
izdelave in uporabe lokalnih surovin, eden izmed 
ključnih pogojev za vključitev v blagovni znamki 
Dedek Jaka in Babica Jerca, ki predstavljata 

dodatno razpoznavnost lokalnih izdelkov. 
Dodatne informacije o ocenjevanjih izdelkov 

ter vključitvi v blagovni znamki lahko dobite na 
Razvojni agenciji Sora, tel. št. 04/ 50 60 225 in 
e-naslovu: kristina.miklavcic@ra-sora.si. 

Kristina Miklavčič

V zvezi z usklajevanjem predvidenih ukrepov 
za izboljšanje poplavno ogroženega območja 
Poljan sta bila poleg neformalnih sestankov 
in terenskih ogledov z delegacijo vodstva RD 
Visoko 28. 12. 2016 in 12. 1. 2017 v prisotnosti 
odgovornega projektanta vodnogospodarskih 
ureditev na Občini Gorenja vas  Poljane dva 
izjemno koristna usklajevalna sestanka, na 
katerih smo tvorno vključevali predloge ribičev 
v predviden koncept protipoplavnih ureditev in 
med predvidena dela vključili precej obsežno 
obnovo jezu na Sori ob izlivu Hotoveljščice ter 
dodatno vključili več novih pragov v poteku od 
mostu čez Soro dolvodno. 

Že od samega začetka projektiranja pa ce-
lotna ureditev obrežja Sore predvideva izključno 
sonaravno vegetacijo in naravno ureditev brežin 
ter vrsto zatokov za ribe, ki jih bo mogoče urediti 
ob prečnih odbojnih obrežnih vodnogospodar-
skih ureditvah, kar so prisotni na uvodoma 

Prejeli smo …

Odgovor na prispevek Ribiške družine Visoko
navedenih sestankih še posebej pohvalili.

Ob prebiranju pisnih predlogov RD Visoko, 
predanih na drugem od zgornjih sestankov, zato 
lahko ugotovimo, da smo ne zgolj izpolnili, am-
pak celo presegli podane predloge RD Visoko, 
ki so si bili na dosedanjih srečanjih enotni, da je 
projekt drugačen od doslej videnih načinov ure-
janja vodotokov in da mu je pripisati priložnost, 
da postane primer dobre prakse, saj izboljšuje 
tudi pogoje za razvoj ribjega življa.

Razumemo slabe dosedanje izkušnje ribiške 
družine glede urejanja vodotokov, vendar menimo, 
da te ne morejo biti osnova za nepreverjene trditve. 
Prepričani smo namreč, da netočne in tudi povsem 
neresnične navedbe v prispevku »Projekt protip-
oplavne zaščite res najmanj škodljiv za naravo?« 
lahko izhajajo zgolj iz slabega prenosa podatkov 
v RD Visoko, saj iz prispevka jasno izhaja, da av-
torju predlagane protipoplavne ureditve niso dovolj 
poznane, čeprav je bil projekt že javno predstavljen 

tudi v medijih, na občini pa smo poleg tega vedno 
na voljo za kakršnekoli dodatne pojasnitve.

Menimo, da se je pred javnim izražanjem 
sodb o razvojnih projektih potrebno predhodno 
temeljito informirati o dejstvih in dobro poznati 
obravnavano tematiko, zato si bomo na občini 
še naprej prizadevali posredovati natančne infor-
macije o našem delu vsem, ki bodo za to izrazili 
svojo pripravljenost. Prav tako bomo še naprej 
gojili dobro sodelovanje z RD Visoko, ki vzorno 
opravlja svoje naloge, pri čemer verjamemo, da 
se bo naše v zadnjem času čedalje boljše sode-
lovanje razvijalo tudi v prihodnje. Da bo slednje 
mogoče, pa je v prihodnje nujno učinkoviteje 
poenotiti stališča ribiške družine in Direktorata 
za vode ter investicije pristojnega Ministrstva za 
okolje in prostor RS ter predvsem stališča ribiške 
družine in Zavoda za ribištvo Slovenije, ki je tudi 
izdajatelj soglasij za dela na vodotokih.

Občina Gorenja vas - Poljane

Navedeno obsojanje občnega zbora oziroma 
prisotnih ribičev ne temelji na nekem trmastem 
nasprotovanju v poseg v reko Soro in reševanje 
poplavne ogroženosti naselja Poljane nad 
Škofjo Loko. Ribiči takemu posegu nasprotu-
jemo zato, ker po našem mnenju način izvedbe 
protipoplavnih ukrepov ni v skladu z načeli 
varovanja naše že tako okrnjene narave. 

Ribiči smo bili ob zadnjih večjih poplavah 
seveda zgroženi nad škodo, ki so jo povzročile 
ujme. Kot ribiči in občani naše občine seveda 
razumemo stisko ljudi, ki jim je narava prizade-
jala veliko materialno škodo. Tudi sami smo ob 
poplavah prostovoljno in nesebično pomagali. 
Strinjamo se, da so ukrepi za protipoplavno zaščito 

Prejeli smo …

Ribiči zaskrbljeni zaradi posegov v Soro
nuja. Razumemo tudi, da so določeni posegi 
v vodotok reke Sore nujni. Ne moremo pa se 
strinjati, da je projekt protipoplavne zaščite, ki je 
v teku, primeren in je najboljši oziroma najmanj 
škodljiv za našo naravo. Po našem mnenju je 
projekt naravnan predvsem tako, da bo izveden 
čim ceneje in s kar največjim dobičkom izvajalca. 
Naše kritično ocenjevanje protipoplavnega pro-
jekta pa temelji tudi na prejšnjih slabih izkušnjah 
ob posegih v vodotok reke Sore. Tisti, ki na 
porečju Sore živimo že vrsto let in jo opazujemo, 
tudi vidimo, kako se negativne spremembe vrstijo 
iz leta v leto. Iz naše, pred posegi čudovite reke 
Sore smo naredili betonski kanal. Hitrost toka 
vode se povečuje, vodostaj je vse nižji, voda se 

zaradi posekov dreves in nizkega vodostaja vse 
bolj segreva in iz leta v leto beležimo izginjanje 
nekaterih vrst rib in drugih vodnih in obvodnih 
živali. Najbolj pa nas seveda boli ignoranca ljudi, 
ki odločajo o takih projektih in ki brez slabe vesti 
v udobnih pisarnah podpisujejo razna soglasja. 
Seveda pa vsa navedena dejstva niso le plod 
naše domišljije ali pristranskega ocenjevanja nas 
ribičev. Ribiči imamo tudi veliko neposrednih 
stikov s turisti, ki prihajajo v našo Poljansko 
dolino. Vse več teh turistov je zgroženih nad 
početjem, ki ga izvajamo nad našo reko. Upamo, 
da bodo naš prispevek prebrali tudi odgovorni in 
se nad svojimi stališči zamislili ...   

Mirko Horvat, predsednik RD Visoko
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Komaj osemnajstletna skakalka trenira skoke 
že od svojega šestega leta, njen osebni rekord je 
137 metov – dosežen v Planici, januarja letos. 

Poleg treningov in tekmovanj ter odličnih 
rezultatov pa uspešno končuje tudi šolo. Načrte 
za prihodnost skrbno čuva zase, a pove, da ima 
v smučarskih skokih visoke ambicije in ve, kaj 
si želi. Z njo smo se pogovarjali po koncu zanjo 
izjemno uspešne sezone.

V enem od intervjujev po končani letošnji 
sezoni ste dejali, da so vaši dosedanji uspehi 
rezultat trdega dela skozi vašo celotno športno 
pot. Kakšna je bila ta pot za vas do sedaj?

Takšna, da je ne bi nič spreminjala in vse bi 
še enkrat naredila enako. Vsak dan delam zato, 
da napredujem in sem najboljša ‘različica’ same 
sebe. Pri tem mi pomaga družina, me usmerjajo 
trenerji in imam iskrene prijatelje.

Letošnja sezona je bila za vas gotovo 
izjemna v vseh pogledih. Kako ste svoje 
nastope videli sami in kako ste zadovoljni z 
razpletom sezone?

Letošnja sezona je zame pomenila veliko 
prelomnico. Ne toliko v rezultatih, ampak pred-
vsem v pogledu na to, kar delam. Znam skakati 
bolje, imam prostor in ideje za napredek, kar 
bom v prihodnje dobro izkoristila.

Leta 2014 ste imeli poškodovano koleno, 
potrebna je bila operacija, daljša reha-
bilitacija. Kako takšna poškodba vpliva na 
športnika, kako na vas konkretno?

Vsaka stvar ima svoje pozitivne in negativne 
plati. Pri meni je poškodba pomenila oboje. 
Vzela mi je nekaj, ampak pridobila sem več. 
Pomembno je vztrajati in verjeti v to, kar si, 
kar delaš in zmoreš. Ni pomemben le rezultat, 
ki ga dosežeš, ampak tudi pot, kako do njega 
prideš. To športniki razumemo, saj vemo, ko-
liko v to vložimo in da vrhunski rezultati niso 
naključje. 

Intervju: Ema Klinec, smučarska skakalka

Najboljša sezona do sedaj
Letos gledalci nismo zavzeto spremljali le smučarskih skokov skakalcev, ampak 
tudi skakalk. Ema Klinec iz Poljan je v sezoni 2016/2017 v skupnem seštevku 
zasedla sedmo mesto. 

Letos ste nastopili tudi v Sloveniji, na tekmi 
svetovnega pokala na Ljubnem. Radi nasto-
pate pred domačimi navijači ali je to za vas 
morda celo težje, kot tekmovati v tujini?

Domača tekma na Ljubnem je bila poleg 
Svetovnega prvenstva v Lahtiju zame vrhunec 
sezone. Tekmovati pred več tisoč navijači, med 
katerimi te spremljajo družina, prijatelji, sošolci in 
drugi, je nekaj, česar se z besedami ne da opisati. 
Dobro sem opravila svojo nalogo, je pa zagotovo 
pritisk večji in odgovornost, ki jo imaš, s tem raste. 
Sama se osredotočam nase in pomembno je ostati 
zbran do konca tekme. Pri tem imam rezerve, sem 
pa na dobri poti, da jih do konca izkoristim. 

Težko si  predstavljamo življenje 
športnika: kako potekajo priprave pred 
sezono, kakšen je vaš dan?

Življenje športnika je drugačno od življenja 
večine posameznikov, ampak v več pogledih 
obstajajo smernice, ki jih imajo uspešni ljudje pri 
svojem delu. Gotovo je to predanost svoji nalogi 
in to, da delo postane zadovoljstvo, zadovoljstvo 
pa delo. Pri tem športniki skorajda ne vidimo raz-
like. Ko zimska sezona še ne poteka, je moj dan 
precej podoben tistemu, ki ga imajo vsi dijaki. 
Zjutraj grem v šolo, popoldan na trening, naredim 
domačo nalogo in grem zgodaj spat, da vstanem 
spočita za nov dan. Bližje kot je zima, več je 
treningov v dopoldnevu in s tem več izostanka v 
šoli. Takrat zamujeno snov prepišem, ko pridem 
domov, in se v večji meri posvečam le treningu. 
Med sezono sem v šoli popolnoma odsotna tri do 
štiri mesece. Takrat za šolo ne delam nič, saj sem 
osredotočena in vso energijo usmerjam na tekme. 
Berem pa knjige, se s tem sproščam in nadgraju-
jem svoje znanje še na drugačen način. 

Kako uspete združiti treninge in ob-
veznosti do športa ter obenem še uspešno 
zaključevati šolo? Načrti za naprej, morda, 
kje se vidite čez deset, petnajst let?

Pri usklajevanju športa s šolo mi pomaga status 
športnika, ki mi omogoča, da si sama razporedim 
teste in ustna spraševanja. To je v večji meri težko, 
zato se čim bolj držim rednih kontrolnih nalog, za 
ustna spraševanja pa dobro pretehtam, kdaj bom 
imela čas za učenje in nato sporočim profesorju. Če 
kdaj zamudim kontrolno nalogo, jo pišem, ko ostali 
popravljajo ocene ali sama izven rednega pouka. 
Trenutno sta v ospredju šport in kariera smučarske 
skakalke. Glede študija imam določene plane in 
poglede, bom pa videla, kako se bo odvijalo. Vem, 
da je šola pomembna, zato ji namenim preostanek 
vsega časa in si s tem gradim lepo prihodnost.

Med potovanji pogrešate domače Pol-
jane? Kaj počnete, ko se vrnete domov in 
imate na voljo več prostega časa?

Poljane so super kraj in mi nudijo vse, kar 
potrebujem. Najbolj mi je všeč to, da imam odličen 
teren za tek in s tem trening, sprostitev in tudi igro 
z žogo na domačem igrišču pred osnovno šolo. 
Na potovanjih sem osredotočena na tekme in ni 
prostora za domotožje. Spoznavam nove kraje, ljudi 
in kulturo in to me izpolnjuje v več pogledih. Sicer 
veliko časa za oglede mest in pokrajine ni, je pa 
veliko že to, da imam možnost potovati po svetu.

Ko pridem domov, se najraje in najbolje spros-
tim ob pogovoru z družino, ki mi omogoča, da 
se vrnem nazaj v ustaljen ritem doma. Po sezoni 
imam prostega časa več, je pa res, da ga veliko 
porabim za šolske obveznosti. Med sezono pridem 
domov oprat oblačila in pojest kakšen obrok, ki ga 
drugje ne morem. Za to skrbi mami in včasih celo 
pride do tega, da oblačila opere ponoči, saj sicer ne 
bi bila pravočasno posušena. To lahko razume in 
opravlja le mami, za kar sem ji zelo hvaležna.

Pogovarjala se je Kristina Z. Božič.

Ema obiskuje Biotehniški center Naklo. Je članica 
kluba SSK Alpina Žiri in slovenske skakalne 
reprezentance. Za smučarske skoke sta jo 

navdušila starejši brat Gašper in starejša sestra 
Barbara. Oba je redno spremljala na treningih in 
še pred vpisom v klub je doma spoznavala svet 

smučarskih skokov preko alpskih smuči in za hišo 
narejenih skakalnic. Vse skupaj jo je pritegnilo 
in želela je tudi sama hoditi na treninge. Prvi 

mednarodni tekmi, kjer je tekmovala, sta potekali 
na Ljubnem: 22. januar 2011, 16. mesto, in 23. 

januar, 8. mesto. V prostem času rada rola. 

Ema Klinec na stopničkah v Oberstdorfu (prva z leve)
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V marcu so pripravili praznovanje ob 20. 
obletnici, na katerem so od Turistične zveze 
Slovenije prejeli bronasto priznanje za dolgo-
letno delo. Sedanji člani pa so s priznanji in 
šopki nagradili tudi tiste, ki so v društvu orali 
ledino. Da so bili spomini ustanovnih članov 
na začetna leta ganljivi in polni upravičenega 
ponosa, najbrž ni treba posebej poudarjati. 

Združujejo člane kar dveh občin 
Ker se Žirovski Vrh razteza čez dve občini, 

Gorenja vas  Poljane in Žiri, je posebnost 
društva med drugim tudi v tem, da povezuje 
krajane obeh območij. Temu primerno je bilo v 
teh letih razdeljeno tudi njegovo vodstvo – dva 
dosedanja predsednika prihajata iz ene, dva 
pa iz druge občine. Prvi je vajeti v svoje roke 
prevzel Marko Oblak, naslednja je bila Tončka 
Oblak, sledil ji je Tone Košir, sedanji prvi mož 
društva pa je Štefan Bogataj. Trenutno je v 
društvu združenih 140 članov, vseskozi aktivnih 
jih je nekoliko manj, a ob organizaciji večjih 
dogodkov jih večina ponudi svojo pomoč. Od 
samega začetka je zraven tudi Lucija Kavčič, 
ki je zadolžena za program in tajniške zadeve 
v društvu. »Začetki so bili težki, nismo niti 
natančno vedeli, kako se zadeve lotiti,« se 
spominja. Društvo je bilo ustanovljeno v sklo-
pu projekta Kmetijsko svetovalne službe za 
oživljanje podeželja. 

Najbolj prepoznavna prireditev  
je Praznik žetve 

»Društvo se je ustanovilo z namenom orga-
nizacije prireditve, na kateri bi prikazali stare 
načine dela z žitom. Ideja je takrat zrasla na 
zeljniku Cilke Štucin, z domačije Pr’ Podlešan, 
prav ona se je spomnila tudi imena Praznik 
žetve. Prireditev je sprva trajala le en dan, 
od lani pa obiskovalcem ponuja že tridnevno 
dogajanje,« pravi Lucija. »Trudimo se, da še 

20 let Turističnega društva Žirovski Vrh

Društvo ljudi povezuje med seboj
TD Žirovski Vrh je v dveh desetletjih postalo eden največjih promotorjev turizma, 
starih kmečkih šeg in navad ter domačega narečja v Poljanski dolini. Vse se 
je začelo z enodnevnim Praznikom žetve, danes pa se lahko pohvalijo s kopico 
kulturno-etnološko obarvanih dejavnosti.

vedno prikažemo žetvene običaje naših babic in 
dedkov, vse to pa spremlja tudi bogat glasbeni 
in kulturno-etnološki program.« 

Pot skozi Zalo 
Ko so bili postavljeni temelji, pa se je počasi 

začelo dodajati opeke. Lucija pripoveduje, da so 
leta 2005 markirali pot skozi Zalo, ki pa takrat 
še ni imela prave vsebine. Šest let kasneje so 
prijavili projekt Duša tematskih poti in od takrat 
naprej so lepote gozdne poti skozi Zalo zaživele 
v vsej svoji polnosti. »Letošnji spomladanski 
pohod, ki se bo zgodil 2. maja, bo tako kot dos-
lej obarvan z zgodbo Ivana Tavčarja, jesenski 
pa bo bolj šaljive narave.«

Folklora, dramske igre … 
Ples, petje, igra – tudi to je sestavni del TD 

Žirovski Vrh. Zelo aktivna je odrasla folk-
lorna skupina, od leta 2003 pa pod vodstvom 
Lucije Kavčič plešejo tudi otroci. »Delo z 
najmlajšimi mi je še v prav posebno veselje, 
tako pri folklori kot pri dramski sekciji. Ko 
vidiš njihove nasmejane in zadovoljne obraze, 
je poplačana vsaka ura, ki jo preživiš na vajah, 

Dosedanji predsedniki ob rezanju torte za 20. rojstni dan društva

in teh ni malo.« Skozi dramske uprizoritve pa 
v društvu skrbijo tudi za ohranjanje narečja. 
Tako v domačem jeziku zazvenijo igre izpod 
peresa Tončke Oblak, ki jih je vsako leto moč 
videti na Prazniku žetve. »Letošnja tematika bo 
precej aktualna – kako vzgoja vpliva na otroke 
in na odnos, ki ga ima potem odrasel človek 
do svojih staršev, v smislu pregovora Ti sina 
do praga, sin tebe čez prag.«

Vse več obiskovalcev od drugod 
Presek dvajsetih let pokaže postopen raz-

voj žirovskovrharskega turističnega društva. 
»Nikoli nismo pretiravali oziroma si zastavili 
nekaj, česar ne bi izpeljali do konca.« Lucija 
opaža velik porast obiskovalcev iz drugih kra-
jev. »Publika na naših prireditvah je popolnoma 
drugačna kot na začetku. Manj je domačinov, 
ogromno ljudi prihaja iz Ljubljane, Vrhnike, 
Kamnika, Kranja ...« 

Avtohtonost svojih dejavnosti so skozi leta 
nadgradili tudi z oblačilno kulturo, tako pri 
prikazih starih običajev kot pri folklornih nošah, 
pri izdelavi katerih so sodelovali tudi z lastnim 
ročnim delom. »Pri podobnih dogodkih po 
Sloveniji pogrešam prav to,« pravi Lucija. »Ne 
moreš prikazovati 100 let starega običaja in biti 
oblečen v kavbojke in majico društva.« 

Društvo raste in se širi  
Društvo se neprestano širi, tako s članstvom 

kot z aktivnostmi. »Nekaj članov ekipe je 
izredno pridnih, s predsednikom, blagajnikom 
in upravnim odborom na čelu. Ko razdeliš 
delo, veš, da bodo zadeve speljane tako, kot 
je treba,« svoje sočlane pohvali Lucija. Poleg 
tega, da širi naokoli glas o Poljanski dolini, 
pa Lucija pomembno vlogo njihovega društva 
vidi v povezovanju domačinov. »Preden je 
bilo društvo ustanovljeno, smo na Žirovskem 
Vrhu komaj vedeli, kdo živi pri kakšni hiši. 
Zdaj pa se vsi poznamo med seboj in stopimo 
skupaj, ko je to potrebno. Recimo, ko se je lani 
na eni izmed domačij prekrivala streha, so vsi 
plesalci pri tem pomagali – kar je dandanes že 
prava redkost! Priznam, da je precejšen zalogaj 
ohranjati društvo živo in ga še nadgrajevati, 
ampak, ko vidiš, kako povezovalno deluje na 
ljudi, ugotoviš, da se splača.«

Mojca Oblak

Nagrajenci – večina ustanovnih članov TD Žirovski Vrh

Fo
to

: a
rh

iv 
dr

uš
tva

Fo
to

: a
rh

iv 
dr

uš
tva



14

Janez Arnolj:
• vpraša o poteku javnega razpisa za izbor iz-

vajalca za gradnjo telovadnice v Gorenji vasi.
Javni razpis je bil objavljen 1. 12. 2017 in 

zaradi velikega zanimanja ter dodatnih zahtev 
ponudnikov na portalu javnih naročil kar dvakrat 
podaljšan. Rok za izdajo ponudb se je iztekel 
17. 1. 2017, ponudbe pa je v roku oddalo deset 
ponudnikov, med njimi najugodnejšo v višini 
3.890.406,97 eur podjetje Dema plus, d.o.o. 
iz Ljubljane, s katerim je bila dne 27. 2. 207 
podpisana izvajalska pogodba z rokom izvedbe 
celotne investicije do konca septembra 2018. 
Temeljni kamen nove športne dvorane je bil 
položen 21. 3. 2017, začetek del, ki bo v prvi fazi 
vključeval rušitev stare telovadnice, pa je predv-
iden za sredino aprila. Župan odgovori, da je javni 
razpis zaključen, izbran je izvajalec Dema plus 
d.o.o.. Podpis pogodbe bo 27. 2. 2017, v pripravi 
je terminski plan za izvedbo del, začetek del pa 
je predviden v drugi polovici marca. Investicija 
mora biti zaključena do 14. 12. 2018, ki se veže na 
odobrena nepovratna sredstva Eko sklada.

• vpraša, kako poteka projekt protipop
lavne ureditve Poljan.

Od začetka januarja dalje poteka intenzivna 
priprava projektne dokumentacije, v katero je na 
novo vključen tudi nadomestni most čez Soro, 
ki bo zaradi širšega pretočnega profila omogočal 
poplavno varnejšo ureditev sotočja Ločivnice s 
Poljansko Soro. Posledično bo prestavljen tudi 
transformator in cesta v Predmost. Sofinancerski 
sporazum je bil v vmesnem času usklajen z minis-
trstvom za okolje in prostor, s katerim usklajujemo 
tudi razpisno dokumentacija za objavo javnega 
naročila, direkcija za vode pa mora pred objavo 
slednjega izvesti še recenzijo celotne projektne 
dokumentacije, ter potrditi investicijski program, 
medtem ko je bil dokument identifikacije in-
vesticijskega projekta že potrjen. Začetek del je 
predviden po uspešnem zaključku oddaje javnega 
naročila za izvedbo vseh predvidenih ureditev.

Ciril Alič:
• opozori na katastrofalno stanje občinskih 

cest, kot posledica preobremenjenih tovornih 
vozil, ki vozijo les, in vpraša ali lahko ka-
korkoli ukrepa medobčinsko redarstvo.

Možnost izvedbe nadzora nad upoštevanjem 
predpisanih osnih obremenitev tovornih vozil 
smo preverili pri medobčinskem inšpektoratu in 
redarstvu z Vrhnike, kjer so nam pojasnili, da doslej 
v nobenih od osmih občin, na območju katerih de-
lujejo, navedenega nadzora še niso izvajali, saj tudi 
ne razpolagajo z ustrezno tehnično opremo, ki bi 
omogočala tehtanje tovornih vozil med vožnjo.

Ker pa se zavedajo pomembnosti problema 
poškodb občinskih cest zaradi prekomerno na-
tovorjenih vozil, se bodo poskušali za izvajanje 
navedenega nadzora povezati s policijo, ukrep 

S 14. seje 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 14. seji občinskega sveta 23. februarja 
letos. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih 
prejeli svetniki v gradivu 15. seje 6. aprila letos.

pa oblikovati skladno z odločitvami občinskega 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu, v katerem je zastopana tudi policija.

Stanko Bajt:
• vpraša kdaj je predviden začetek del na 

cesti Trebija  Sovodenj.
Kot je na tekoči seji že pojasnil župan Milan 

Čadež, je Direkcija RS za infrastrukturo že 
izbrala izvajalca za projektiranje rekonstrukcije 
ceste na delu od Trebije do odcepa za Fužine 
vključno z mostom. Rok za izdelavo projekta 
je v letošnjem juniju, sledila bo objava javnega 
naročila za izbiro izvajalca del. V prihodnjih 
treh letih direkcija načrtuje nadaljevanje rekon-
strukcije do kilometra 2,5 in na odseku skozi 
Sovodenj mimo podjetja Lesgal, kjer bodo v 
celoti obnovljeni dotrajani oporni zidovi.

Jurij Krvina:
• vpraša, kakšno je stanje projekta ured-

itve državne ceste skozi Dolenjo Dobravo.
Izdelan je projekt rekonstrukcije ceste z 

izgradnjo pločnikov po obstoječi trasi, velik del 
potrebnih zemljišč je že odkupljen, v mesecu 
marcu pa je Direkcija RS za infrastrukturo 
začela nov krog pogovorov z lastniki, s katerimi 
so odkupi še v usklajevanju. Predvidena je fazna 
gradnja, pri čemer je v prvi fazi predvidena 
gradnja na obeh odsekih pretežno že prido-
bljenih zemljišč, v drugi fazi pa

še gradnja na odseku skozi naselje Do-
lenja Dobrava, kjer mora direkcija predhodno 
dokončati odkupe potrebnih zemljišč za gradnjo 
pločnika.

Helena Gorjan:
• vpraša ali je previdena ureditev gostin-

skega lokala v Sokolskem domu.
Interesi za ureditev lokala so že bili izraženi, 

optimalno rešitev občina še preverja, zato za 
zdaj realizacije ureditve lokala še ni mogoče 
napovedati.

• opozori na nevarnost hoje pešcev in 
nepreglednost na Poljanski cesti, na delu 
mimo Bifeja Silva, kjer so na cestišču večkrat 
parkirana osebna vozila.

Skladno z izdelanim projektom nove pro-
metne ureditve na Poljanski cesti, ki je že bil 
predstavljen tudi svetu krajevne skupnosti 
Gorenja vas, je poleg zarisa pešpoti vzdolž ceste 
predvidena tudi označitev dodatnih parkirišč za 
zagotovitev urejenega parkiranja, k realizaciji 
označb pa bomo pristopili takoj po geodetski 
označitvi mej s sosednjimi zemljišči.

Štefka Jeram:
• opozori na smeti, ki ležijo ob državni 

cesti, predvsem na Visokem.
Navedene odpadke smo že evidentirali, 

verjamemo pa, da so delo posamičnega brez-
vestnega povzročitelja ter pričakujemo, da se 
dejanja odlaganja odpadkov v naravo pri visoko 
razvitem standardu urejenega sistema zbiranja 
in odvažanja odpadkov v občini ne bodo več 
ponavljala.

Župan Milan Čadež

Po besedah načelnika Upravne enote Škofja 
Loka mag. Bojana Miklavčiča, ki je svetnikom 
na zadnji seji predstavil statistiko poslovanja 
krajevnega urada v Gorenji vasi za zadnja 
tri leta, je opaziti trend upadanja opravljenih 
postopkov in nalog. 

Leta 2014 so jih našteli 393, v 2015 409, lani 
pa le 338 – v splošnem to pomeni 17,3odstotni 
padec. Po drugi strani se je obseg opravljenih 
upravnih zadev in nalog v celotni Upravni enoti 
Škofja Loka lani povečal za šest odstotkov v 
primerjavi z letom 2015. 

Krajevni urad Gorenja vas

Poslovanje zadnjih treh let

Krajevni urad Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas, telefon: 041/741-
738, uradne ure: vsak torek od 8.00 do 15.30. 

Kot je pojasnil Miklavčič, v vseh letih, je bilo 
največ izdaj osebnih izkaznic, potnih listov in 
sprememb v potnih listih, nato izdaj vozniških 
dovoljenj za slovenske državljane, podaljšanje 
vozniškega in prometnega dovoljenja, izdaj 3. 
registrske tablice in odjav vozila iz prometa. 

Krajevni urad je bil lani odprt 42 dni – 
opravili in zabeležili so 0,8 odstotkov vseh 
opravljenih upravnih postopkov in nalog na 
območju UE Škofja Loka.  

V povprečju je bilo na dan izvedenih osem 
postopkov, kot pa je poudaril Miklavčič, je šlo za 
ustaljene naloge. »Posebnosti sodelavci, ki delajo 
tu, niso zaznali,« je sklenil predstavitev poročila 
Miklavčič, ki je napovedal še, da bo krajevni urad 
odprt v Gorenji vasi tudi v prihodnje:  »Dokler 
časa bo to kadrovsko šlo, bomo na Upravni 
enoti to podpirali.« Bo pa urad med poletnimi 
počitnicami (julija in avgusta) zaprt.

P. N.

Najpogostejši  Leto Leto Leto
upravni postopki 2014  2015  2016 
Izdaja osebne izkaznice  86 66 93 
Izdaja (spremembe) 
potnega lista  17 14 18
Izdaja vozniškega dovoljenja  18 6 15
Podaljšanje vozniškega 
dovoljenja  4 7 7
Prometno dovoljenje 
(podaljšanje) 9 4 1
Izdaja 3. registrske tablice 
(poškodba, obraba) 0 1 3
Odjava vozila iz prometa  5 7 0
Skupaj  139  105  137 
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Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski 
poti že od pradavnine. Le vlogi čebele kot 
opraševalca se lahko zahvalimo za bogat izbor 
sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za 
rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih 
nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto 

O pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Da ne bi bilo pomorov čebel
Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in cvetni prah,  pogosto 
pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki  se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin.

pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v 
kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. 
Čeprav sta pravilna raba, promet in kazni v 
primeru nepravilne uporabe FFS predpisane v 
Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS1) 
(Uradni list RS, št. 83/12), še vedno prihaja do 
pomorov čebel.

Za čebele so škodljivi vsi insekticidi 
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, 

čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te 
uporabljajo  v skladu z načeli dobre kmetijske 
prakse in varstva okolja.  Posebno pozornost  
naj posvetijo čebelam  s sledečimi ukrepi: 

• pred načrtovano uporabo FFS natančno 
preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi 
na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno 
za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi 
vsi insekticidi  in imajo to tudi napisano na 
etiketi. Posebno bodite  pozorni na znak čebele 
v rdečem okvirju,

• priporočena sredstva uporabljajte v 
najnižjih priporočenih odmerkih,

• uporabljajte za čebele manj nevarne 
pripravke,

• pred škropljenjem  pokosite podrast v 
sadovnjaku ali vinogradu,

• škropite v večernih urah ali ponoči, ko se 
čebele že v panjih.

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrst-
nih rož in zvokov brenčečih čebel, ter da bodo 
cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski 
čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da  so 
pri njihovi uporabi skrajno previdni. 

Vlado Auguštin, Čebelarska zveza Slovenije

Za pridobivanje podatkov o stanju glede 
bolezni v našem šolskem okolišu sva izvedli an-
keto, ki je bila razdeljena med učence zadnje triade 
in je vključevala 183 gospodinjstev oziroma 1.006 
ljudi. Rezultati so pokazali, da je med anketiranimi 
šest odstotkov ljudi že prebolelo klopno bolezen in 
da je borelioza pri ljudeh bolj pogosta kot KME. 
K obolelosti za KME so bolj nagnjeni moški, za 
borelijo pa ženske. Vzroka za to ne ve niti stroka. 
Več kot polovica ljudi je prepoznala simptome in 
prav tako čuti posledice bolezni. 

Bolezni stotih obrazov 
Predvidevali sva, da je v našem okolju obeh 

bolezni precej manj kot pred desetletji, ker ljudje 
poskrbijo za preventivo, so ozaveščeni o nevarnos-
tih, ki jih klopi povzročajo, prepoznajo simptome 
in so cepljeni.

Klopi – 2. del

Majhne živali, ki prenašajo hude bolezni
V prejšnji številki sva obljubili nadaljevanje najine raziskovalne naloge o klopih. 
Zapisali sva, da sta klopni menigoencefalitis (KME) in lymska borelioza najbolj 
razširjeni bolezni, ki jih prenašajo okuženi klopi. 

O osebnih izkušnjah z boleznimi sva se pogo
vorili z nekaj ljudmi, ki so preboleli KME ali bore-
lijo. Pogovori so pokazali, da je res vsaka izkušnja 
z boleznijo edinstvena in da sta to, kot je rekel eden 
izmed sogovornikov, »bolezni stotih obrazov«.

Za cepljenje se odloča le dobra  
polovica prebivalcev 

Za več podatkov sva se obrnili tudi na Na-
cionalni inštitut za javno zdravje (NJIZ) in se 
povezali z dr. Tomijem Trilarjem, največjim 
poznavalcem klopov v Sloveniji. Rezultati an-
kete kažejo, da je med anketiranci cepljenih 56 
odstotkov, kar je nad slovenskim povprečjem. V 
primerjavi z Avstrijo, kjer je proti KME cepljenih 
več kot 80 odstotkov celotnega prebivalstva, pa 
to ni veliko. Tudi glede na ogroženost s klopnimi 
boleznimi pri nas je ta odstotek premajhen.

Ljudje, ki niso cepljeni, so kot najpogostejša 
razloga za necepljenost navedli, da ne verjamejo 
v učinkovitost cepljenja in da je predrago. 
Ampak če primerjamo denar, ki ga potrošimo 
za elektronske naprave, kot so pametni telefoni 
in računalniki, se ta strošek kaj hitro pokrije. Ali 
je cepljenje torej res predrago?

Kaj pa preventiva? 
Ljudi sva povprašali tudi o njihovi preven-

tivni zaščiti pred klopi v vsakdanjem življenju. 

Najpogosteje so bili navedeni repelenti proti 
klopom in primerna oblačila. Nekateri so 
prepričani, da se s cepljenjem zavarujejo tudi 
proti boreliji, kar je zmotno, saj je cepivo zaščita 
pred klopnim meningoencefalitisom in ne pred 
borelijo. Dva odstotka anketiranih pa za preven-
tivno zaščito pred klopi ne poskrbi.

V naši občini največ okuženih klopov 
Končni rezultat ankete sva posredovali dr. 

Janezu Koprivcu, ki se strinja s tem, da stroški 
dragih elektronskih naprav pokrijejo cepljenja, 
in je prijetno presenečen, da je cepljena dobra 
polovica anketiranih, pa vendar verjame, tako 
kot verjameva tudi midve, da bi se ta delež 
dalo zvišati. A o cepljenju odloča vsaka odrasla 
oseba sama. Vsekakor pa se mora vsak izmed 
nas zavedati, da z nami živijo okuženi klopi, 
ki jih prenašajo tudi hišni ljubljenčki, in da sta 
borelija in klopni meningoencefalitis še kako 
prisotna v naših krajih. Ravno na dan, ko sva 
oddali raziskovalno nalogo, smo v medijih 
lahko slišali podatek, da je Gorenja vas območje 
z najbolj okuženimi klopi v Sloveniji.

Špela Koprivnikar in Beti Črešnovar 

Špela in Beti sta nalogo v začetku aprila 
predstavili na srečanju raziskovalcev za 

Gorenjsko regijo na Biotehničnem centru Naklo 
in na področju biologije, kjer je bila kar huda 

konkurenca. Osvojili sta prvo mesto in se tako 
uvrstili na državno tekmovanje. Čestitamo!

V naši občini je največ okuženih klopov v državi.
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Košarkarski klub (KK) Gorenja vas

Po zmagah posegajo tudi najmlajši košarkarji
Za člani KK Gorenja vas je izjemno pester in uspešen začetek leta. Poleg 
treningov in tekem, ki bodo od aprila dalje potekali v Poljanah, jih čakajo še 
dogodki, kot so Dan košarke, zaključek trim lige, košarkarski festival in poletni 
tabor v Novigradu.

Marca je ekipa U9 na 
turnirju v Kranju osvoji-
la 1. mesto. Na tekmah 
državnega prvenstva in na 
prvem turnirju je zabeležila 
dve gladki zmagi. Ekipa 
U-11 je v 1. slovenski ligi, 
kjer sodeluje več kot 90 
ekip, nastopila na 12 tek-
mah ter dosegla kar 11 
zmag ter se tako uvrstila 
med najboljše ekipe v 
Sloveniji. Čakajo jih še 
trije turnirji proti ekipam 
Krka Novo mesto, Union 
Olimpija in Triglav Kranj. 
O uspehu ekipe U13, ki se 
je uvrstila v 1. slovensko 
ligo, smo že pisali. V svoji Ekipa U-9 je na državnem prvenstvu že osvojila dve zmagi.
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skupini je osvojila 4. mesto in si s tem zagotovila 
mesto v kvalifikacijah za 1. ligo v prihodnji sezoni. 
Tretje mesto v svoji skupini 2. ŠKL je osvojila 
ekipa U15. Ekipa U17 je sezono v 2. slovenski 
ligi zaključila s petimi zaporednimi zmagami in 
končnim tretjim mestom v skupini. Na tretjem 
mestu v skupini Zahod so sezono v 3. ŠKL končali 
člani in si zagotovili obstanek v ligi.

Košarkarski tabor
13. maja bodo v Poljanah organizirali Dan 

košarke. Dopoldne bo zaključni turnir interne 
lige U-11. Popoldne bo finalni turnir Trim 
lige, ki se je pričela 1. aprila. Z mislimi so 
tudi že pri organizaciji 3. košarkarskega festi-
vala ob zaključku sezone 17. julija, na katerem 
pričakujejo več kot 200 udeležencev iz vse 
Slovenije. Konec junija se košarkarski podm-
ladek odpravlja na 2. poletni košarkarski tabor v 
letovišče Pineta pri Novigradu. Petdnevni tabor 
od 28. junija do 2. julija, ki je namenjen otrokom 
od 9. do 13. leta starosti, bo v znamenju igranja 
košarke, kopanja ter osvajanja drugih veščin. 

Lidija Razložnik

Na igrah je nastopila 18članska slovenska 
reprezentanca, ki se je domov vrnila z neverjetnim 
izkupičkom – 23 medalj (!), od tega devet zlatih, 
osem srebrnih in šest bronastih. Ponosna lastnica 
ene izmed teh je tudi 30letna Sandra, ki že deset let 
dosega vrhunske rezultate na velikih tekmovanjih 
doma in po svetu. Njena starša se spominjata, kako 
je že kot majhna deklica stopila na smučke in se 
pogumno spustila po bregu za domačo hišo. »Ko 
sem bil mlad, nismo imeli denarja niti časa, ki bi ga 
lahko posvetili smučanju. Zato tudi Sandri nisem 
mogel pomagati. Pod svoje okrilje jo je vzel Pajo,« 
pove Sandrin oče. Da je postala ena najboljših vele-
slalomistk pri nas, je torej zaslužen njen trener Pajo 
Cakići iz Gorenje vasi, ki z njo dela že od njenih 
malih nog: »Sandra je velik talent, izredno učljiva. 
Dali smo vse od sebe, da smo jo pripravili. V prvi 
vrsti gre zahvala staršem, ki jo vozijo na treninge, 
jo podpirajo in spodbujajo.« 

‘… naj bom pogumen v svojem poskusu’ 
Slogan specialnoolimpijskega gibanja se glasi 

‘Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj 
bom pogumen v svojem poskusu’. Na vprašanje, 
ali jo je bilo kaj strah spustiti se po avstrijski 
strmini, kjer smučajo vrhunski smučarji, Sandra 
smeje odkima, prizna pa, da je bila večer prej malo 
nervozna. Medalje so bili vsi veseli, s ponosom pri-
poveduje njen trener. »Ko vidiš na njihovih obrazih 
to neizmerno veselje, je vse poplačano. Ti otroci mi 
ogromno dajo in jaz jim to z veseljem vračam.« 

Bron Sandre Možina na najprestižnejšem športnem tekmovanju

Specialna olimpijada odpira srca in okna v svet
Od 18. do 25. marca so avstrijski Schladming, Ramsau in Graz gostili največji 
letošnji športni dogodek specialnih olimpijcev – Zimske svetovne igre, na katerih 
je tekmovalo 2.700 športnikov iz 107 držav. Sandra Možina iz Laz pri Leskovici 
je bila bronasta v veleslalomu.

Specialna olimpijada ni le športno tekmovanje, 
ampak gre predvsem tudi za druženje in spozna-
vanje različnih kultur. »Avstrijci so nas sprejeli z 
odprtimi rokami,« pove Pajo. »Dneve pred tek-
movanjem smo preživeli v Feringu v spremljavi 
naših gostiteljev, Rotary kluba iz Gradca. S prvim 
možem mesta sem navezal stik in ga povabil v našo 
prelepo Poljansko dolino, tu vidim tudi priložnost 
za sodelovanje med obema občinama.«  

Brez navijačev ne gre 
Po uvodnem sproščujočem delu pa se je začelo 

zares. Smučarji tekači in krpljarji so se odpravili 
v Ramsau, alpinci pa so ostali v Schladmingu. 
Vremenske razmere jim niso bile ravno naklon-
jene, a tudi tu so se prireditelji izkazali, pohvali 
Pajo. »Iz mokrega snega in dobesedno zelenice 
v predtekmovanju so uspeli čez noč pripraviti 
popolno progo.« V spodbudo tekmovalcem so bili 
tudi številni navijači, najbolj množični med njimi 
prav Slovenci. 

Hvaležni za pomoč 
Ko Sandrin trener potegne črto pod letošnjimi 

specialnimi olimpijskimi igrami, zadovoljstva ne 
more skriti. »Še posebej se moram zahvaliti našim 
prostovoljcem za vso nesebično pomoč. Njihovo 
delo cenijo tudi sponzorji – od Žirov, prek Gore-
nje vasi, Poljan, do Škofje Loke in Železnikov. 
Hvala tudi društvu Sožitje Škofja Loka, ki pomaga 
s prevozi in podporo pri treningih. Izpostavil bi 

še župana Občine Gorenja vas  Poljane, gos-
poda Milana Čadeža. Ima neverjeten posluh in 
vedno odprta vrata zame in za ljudi z motnjami v 
duševnem razvoju.« 

Takšna tekmovanja so neprecenljiva za športnike 
s posebnimi potrebami, saj jim dajejo priložnost, da 
pokažejo svoje talente, in jim odprejo poti, ki bi jim 
sicer za vedno ostale zaprte. »Sandra nikoli ne bi 
videla toliko sveta in se družila s toliko različnimi 
ljudmi,« poudari njen trener. 

Medalja – češnja na torti 
»Pomembni so treningi, pomembno je, da 

počne nekaj, v čemer uživa, tekmovanje in medalja 
sta samo češnja na vrhu torte.« Strinjata se tudi 
Sandrina starša. Oče ganjen pove: »Zahvala gre 
Pajotu. Včasih je bila tako boječa in nesigurna, zdaj 
pa res uživa, ko kam gre. Ne morem verjeti, da je 
tako daleč prišla, ponosen sem nanjo.«

Mojca Oblak

Trener Pajo Cakići (levo) z dobitnico bronaste 
medalje Sandro Možina in njenima staršema, 
Tonetom in Martino
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Sprva je mislila, da bo na Švedskem opravljala 
zgolj poletno delo. A kasneje se je zaposlila, delo 
ji je priraslo k srcu, zato v prihodnje namerava 
nadaljevati z izobraževanjem v zdravstvu.

»Trenutno delam na domu strank, večinoma 
od pol tretje do pol enajste ure zvečer. Delo je 
zelo raznoliko. To so starostniki, invalidi ali 
ljudje, ki prebolevajo ali so preboleli katero 
izmed težkih bolezni. Nekateri potrebujejo 
pomoč samo pri pospravljanju, pranju in večjih 
nakupih, drugi tudi pri pripravi obrokov in 
higieni. Med njimi so tudi nepokretni – ti 
potrebujejo pomoč pri vseh opravilih,« opisuje 
svoje delo Mira, ki med drugim starostnikom 
daje tudi zdravila. Potrebe po tovrstni pomoči na 
Švedskem so izjemno velike, tako da šolanega 
kadra primanjkuje. V podjetju, v katerem je 
zaposlena, velja pravilo, da mora biti polovica 
kadra izučenega za bolničarja negovalca. Vsak 
novozaposleni, četudi ima ustrezno izobrazbo, 
mora najprej na nekajdnevno uvajanje. Če 
posameznik nima ustrezne izobrazbe ali de-
lovnih izkušenj, najprej prične z lažjim delom 
– pomaga ljudem, ki so še dokaj samostojni in 
potrebujejo manj pomoči.

Praktično učenje se nikoli ne konča
Vsi zaposleni morajo prej ali slej na krajše 

izobraževanje v zdravstveni dom, kjer medicin-
ska sestra predstavi različna medicinsko
tehnična opravila. »Potrebno je tudi uspešno 
opraviti test, šele nato se podpiše pogodba, s 
katero medicinska sestra delegira določene na-
loge, za katere zaposleni jamči, da jih je sposo-
ben opravljati. Tu gre predvsem za razdeljevanje 
vnaprej pripravljenih zdravil. Podjetje občasno 
organizira tudi določene tečaje.« Veliko znanja 
posameznik pridobi s prakso. »Vidim, da sem 
se skozi delo naučila vse osnove in v nekaterih 
primerih celo še več.« Poudarja, da se učenje 
v praksi nikoli ne konča, saj vedno pride do 
kakšnih nepredvidenih situacij. 

Naši občani v tujini: Mira Demšar

»Življenje v tujini ti razblini predsodke!«
Mira Demšar iz Dolenjih Brd zadnji dve leti živi in dela kot negovalka na domu 
na Švedskem. Po končanem študiju prevajalstva ni našla službe v Sloveniji, zato 
se je odločila delo poiskati v tujini.

Mira Demšar ob nabiranju malin na sprehodu z eno izmed strank.
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za en teden naprej in si med ponujenimi sam izbereš 
dneve, ko lahko delaš. Jaz se trenutno še izobražujem, 
zato sem zaposlena po drugi varianti.«

Naučiš še ceniti samoumevne stvari
Proste popoldneve najraje preživlja na tečajih 

salse in bachate, saj je ples zanjo najljubša oblika 
sprostitve. O vrnitvi domov trenutno na razmišlja, 
saj si želi ostati na Švedskem. Sporazumevanje 
s Švedi ji ne dela težav, saj je že v času študija 
obiskovala tečaj švedščine, se pa vsak dan nauči 
še kaj novega. »Tu sem spoznala nekaj Slovencev, 
s katerimi se občasno srečamo na dogodkih, ki 
jih organizira slovensko društvo. Moji prijatelji 
in znanci pa prihajajo iz Južne Amerike, nekaj je 
tudi Švedov.« Demšarjeva pride domov enkrat 
do dvakrat na leto, odvisno od časa in financ. 
»Življenje in delo v tujini bi vsekakor priporočila 
vsakomur, saj ti razširi obzorja in razblini pred-
sodke. Hkrati človeka seznani s predstavami in 
(ne)znanjem, ki ga imajo drugi o tvoji deželi in 
kulturi. Ko živiš v tujini, se morda naučiš ceniti 
stvari, ki si jih doma imel za samoumevne. Prav 
tako vidiš, da se določene stvari da izboljšati, kljub 
temu da si sprva prepričan nasprotno. Če si človek 
želi v tujino, je bolje, da nima preveč domotožja. 
Dobre delovne lastnosti pa so zaželene in cenjene 
povsod, tako doma kot v tujini,« pogovor strne 
Mira Demšar.

Lidija Razložnik 

VAM ZDRAVNIK SVETUJE OBISK MORJA?
SOLNA TERAPIJA je isto kot 3 DNEVI MORJA!

Solna soba je še bistveno boljša kot morje, saj v njej ni alergenov, 
zato se imajo dihala možnost odpočiti in očistiti sluzi!

SE VAM SOLZI NOS IN VAS SRBIJO OČI?
Z močjo aerosola, soli, v boj proti senenemu nahodu in s tem 

povezanimi alergijami. Klinično dokazano.

Solne terapije so primerne še za: kašelj, bronhitis, pljučnico, astmo, 
kronično vnetje grla in mandeljnov, vneta ušesa, sinusitis, prehlad, 

gripo, luskavico in atopični dermatitis.

SOLNI CENTER MORSKI RAJ, 1. nadstropje KGZ v Gorenji vasi!
MOBI: 031 621 676

E-MAIL: scmorskiraj@gmail.com
FB: www.facebook.com/scmorskiraj/

Švedi bolj potrpežljivi kot Slovenci
»V vsakodnevnem življenju ne vidim (več) 

kakšnih posebnih razlik. Ljudje se mogoče malo 
manj pritožujejo in so nekoliko bolj zadržani v 
primerjavi s Slovenci. Pri Švedih mi je všeč tudi 
to, da so bolj potrpežljivi kot Slovenci, npr. na 
avtobusni postaji se držijo vrste in se ne vrivajo, 
če v trgovini kdo malo 
počasneje pospravlja 
svoj nakup, ni godrnjanja 
zadaj. Nekateri bi rekli, 
da so Švedi bolj hladni. 
Morda, vendar se meni 
ne zdijo ali pa sem jim 
podobna.« (smeje)

Dela tudi ob  
koncih tedna  
in med prazniki

V kolektivu, v katerem 
dela, je skoraj polovica 
tujcev. »Sodelavci so me 
glede na razmere sprejeli 
dobro. Namreč, fluktu-
acija v tem poklicu je 
precejšnja in sčasoma 
postane naporno spre-
jemati in uvajati nove 
ljudi,« pojasni. Glede na 
to, da dela v zdravstvu, 
so delovni tudi vikendi 
in prazniki. »Če si redno 
zaposlen, delaš vsak drug 
konec tedna. Tisti teden, 
ko delaš za vikend, si prost 
kakšen dan med tednom. 
Urnik je narejen za štiri 
tedne vnaprej in potem 
se ponovi. Vse je stvar 
dogovora. Če si zaposlen 
‘na ure’, se ti urnik določi 
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Iščemo stare fotografije  
hiš in ljudi

Petra Leben Seljak in Alojz Demšar priprav-
ljata knjigo o hišah in ljudeh Poljanske doline 
od leta 1500 do začetka 20. stoletja. Ker včasih 
ena slika pove več kot tisoč besed, prosimo za 
pomoč vse, ki imate stare fotografije ljudi (izpred 
2. svetovne vojne) ali fotografije hiš pred pre-
delavami zadnjih desetletij. Če ste pripravljeni 
prispevati fotografije za knjigo, pokličite Alojza 
Demšarja, ki jih bo pri vas doma preslikal, da 
vam jih ne bo potrebno dati iz rok. 

Knjiga bo opisovala hiše v naseljih Poljane, 
Predmost, Dobje, Hotovlja, Srednja vas, Žabja 
vas, Gorenja vas, Lajše, Dolenja Dobrava, 
Dobravšce, Dolenje Brdo, Gorenje Brdo, Do-
lenja Ravan, Gorenja Ravan, Malenski Vrh, 
Jazbine, Lovsko Brdo, Gorenja Dobrava, 
Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Ur-
bana, Prelesje, Zadobje, Lučine, Brebovnica, 
Dolge Njive, Goli Vrh, Todraž, Bačne, Kremenik 
in Vinharje. Iščemo fotografije ljudi in hiš iz 
teh naselij.

Kontakt: 
Alojz Demšar, tel. št.: 040/636-921
Rok zbiranja fotografij: junij 2017

Največje veselje ji prinaša njena razširjena 
družina, ki šteje že več kot 80 članov, predvsem 
pa pravnuki, med njimi skoraj dveletni Nace, ki 
je na mamo Marijo, kakor jo kličejo, izjemno 
navezan.

Marija se je rodila v družini s sedmimi 
otroki. Mama Katarina se je v Staro Oselico 
primožila z Žirovskega Vrha. Glede na to, da 
možev stric ni imel naslednikov, so se dogov-
orili, da bosta kmetijo Pri Ratovžu prevzela kar 
z možem Jurijem. 

Na mladost in življenje v veliki družini jo 
vežejo lepi spomini. »Eno zimo smo bili brez 
kruha, saj smo moko shranili za poletje. Tako 
smo namesto kruha jedli fižol in suhe hruške. 
Sicer pa pomanjkanja nisem občutila,« se spo
minja. V šolo je hodila v Staro Oselico, kjer sta 
jih med drugim učila učiteljica Pavc in učitelj 
Kržan. Takratni župnik pa jih je učil verouk.

Vojna in pomanjkanje
Oče Jurij je bil v času druge svetovne vojne 

odsoten, tako da je bila mama sama z otroki 
na kmetiji. Kot se spominja Marija, je mamo 
vsak dan posebej skrbelo, kako bo. Vsak dan 
je šla mimo partizanska pošta. »Med vojno so 
nam pobrali skoraj vse. V hlevu sta nam ostala 
samo krava in teliček.« 

Moža Janeza je spoznala pri maši v Stari 
Oselici. Leta 1955, ko ji je bilo 28 let, sta se 
civilno in cerkveno poročila v Gorenji vasi. Na 
poroko so bili povabljeni tako sorodniki kot tudi 
sosedje. »Takrat ni bilo mogoče dobili sladkorja 
in moke. Spomnim se, da so možu, ko je pove
dal, da se bo poročil, posebej pripravili moko 
v Gorenji vasi, da se je lahko spekla potica.« 
V zakonu se jima je rodilo pet otrok: Lovrenc, 
Veronika, Minka, Ivanka in Mojca.

Naši 90-letniki: Marija Rihtaršič

»Človek mora biti z vsem zadovoljen!«
Marija Rihtaršič, po domače Slajkarjeva mama s Slajke, je 13. marca praznovala 
90 let. V življenju ji je zdravje vedno dobro služilo, le zadnjih deset let, za katera 
pravi, da so minila izjemno hitro, ji je nekoliko nagajalo.

Zgradila nov hlev in kozolca
Mož je pred poroko še delal kot gozdni 

delavec, po poroki pa samo še na domači 
kmetiji. V hlevu sta imela vseskozi okrog 20 
glav živine. Po vojni je bila obvezna oddaja. 
»Oddati sva morala maslo, krompir, seno …, 
skoraj vse, kar sva pridelala. Prašiče so hodili 
pobirat po svinjakih,« se spominja Rihtaršičeva. 
»Vse, dokler je bil živ Tito, so za nas kmete 
bili slabi časi. Po njegovi smrti je bilo že bolje. 
Zgradila sva nov hlev in kozolca.« Opeko sta 
izdelala sama, prav tako sta zmlela pesek, za 
gradnjo sta kupila le cement.

Klekljala, da je oblekla družino
Poleg dela na kmetiji je Marija nekaj let še 

klekljala. »Vse čipke sem prodala na Hotav
ljah. Vso zimo sem morala klekljati, da je vsak 
lahko dobil eno obleko in čevlje.« Klekljati jo 
je naučila mama Katarina, sama pa je znanje 
prenesla na hčer Veroniko. Marija je vedno 
rada delala. »Malo manj rada sem kuhala, a 
sem morala,« se posmeje. Pove, da še zdaj rada 
uživa hrano, ki so jo pripravljali včasih. Prizna, 
da ni ljubiteljica piškotov, torte, »a kava mora 
biti sladkana«.

Družina se bo še povečala
Vdova je postala pri 65 letih, ko so bili že vsi 

otroci na svojem in preskrbljeni. »Vesela sem, 
da se vsi lepo razumejo med seboj.« Danes ima 
21 vnukov in 32 pravnukov, a se bo številka v 
tem letu še povečala. 

Ko pogleda nazaj, je vesela, da so se vse 
stvari odvile tako, kot so se. »Človek mora 
biti z vsem zadovoljen, enkrat je bolje, drugič 
slabše,« pravi in doda: »A ni lepo, ko je vse ure-

V desetih letih se je Marijina družina povečala že za 35 članov. Za rojstni dan so ji podarili posebno 
darilo – družinsko drevo, na katerem je že 35 članov več kot na podobnem izpred desetih let.
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jeno okrog hiše? Nekaj sva uredila že z možem, 
potem pa je k hiši prišel priden gospodar Ciril. Z 
najmlajšo hčerjo Mojco sta zgradila novo hišo.« 
Razširjena družina se na Slajki tradicionalno 
zbere ob Miklavžu in praznovanju maminega 
godovnega dne.

Lidija Razložnik

Spodbuda k sodelovanju
Po videnem osnutku knjige gre za poglobljeno 

raziskovalno delo in prvi celovit popis zgodovine 
hiš v tem delu naše občine. Vabim vas k čim 
širšemu odzivu, da avtorjema tega zahtevnega 
projekta olajšate delo, sami pa se s fotografijami 
in pripovedmi tudi vpišete v zgodovino domačega 
kraja, ki jo bo knjiga zajela.

Vsem skupaj želim uspešno delo in mnogo 
novih odkritij. 

Milena Alič (tel. št.: 041/350-243)
Vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki se boste 

odzvali!
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27letni Kranjčan se je odločil za zanimiv 
izziv, ki ga je poimenoval Projekt Slovenija. 
Namenil se je obiskati vseh 6.036 slovenskih 
naselij in v vsakem posneti fotografijo ob tabli 
na začetku kraja. 

Pred 15 leti bi bilo to mnogo težje načrtovati, 
v dobi pametnih telefonov in Google zemljevi-
dov pa je bila stvar bolj enostavna. 

Pred pričetkom projekta je teden dni preživel 
v kranjski knjižnici in iskal podatke. 

Na Statističnem uradu je dobil podatek o 
tem, koliko naselij obstaja v Sloveniji, nato se 
je lotil izdelave zemljevida. 

Hriboviti gozdovi odkrivajo drug svet
 »Vse skupaj se je začelo novembra leta 

2014. V škofjeloški konec sem se odpravil na 
samem začetku, ko je bil projekt še v povojih, 
najprej čez Jošta na Lavtarski vrh. To je bilo 
prvo naselje, ki sem ga obiskal, potem pa sem 
se pomikal vedno bolj proti Poljanski dolini. 
Ker takrat še  nisem imel denarja, sem se na 
pot odpravil kar s starim sestrinim Rogovim 
kolesom,« pripoveduje Mitja. Kakšen prizor je 
to moral biti za mimoidoče, ko so na cesti sredi 
zime srečevali kolesarja, ki se v smučarskih 
hlačah in očalih, s kapo in rokavicami ter 
termovko čaja na hrbtu bori z vetrom in mra-
zom!

Poljanska dolina je mladega popotnika 
presenetila. 

»Prej sem si mislil, to je pač ena prijetna in 
zanimiva dolina z okoliškimi gozdovi, za katere 
si ne bi niti mislil, da tam kdo živi. Ko sem se 
povzpel na hribe, je bilo res neverjetno. Takrat 
je bila v dolini megla, in ko sem se dvigal, se je 

Mitja Lavtar na potepu po Sloveniji

»Poljanska dolina me je presenetila«
Pred približno tremi leti je Mitja Lavtar začutil, da v življenju potrebuje nekaj, 
kar ga bo pognalo naprej iz apatičnega absolventskega življenja. Velik ljubitelj 
potovanj je do takrat med drugim prečesal že celo Evropo, videl del Afrike in 
Azije, ob tem pa ugotovil, da je prav domovina tista, ki jo premalo pozna.

pred mano odprlo belo morje, iz katerega so ku-
kali hribčki, na njih pa so samevale kmetije.«

Razpotegnjena poljanska naselja 
Mitja pojasnjuje, da mu je bilo najbolj za-

nimivo, kako so posamezne hiše lahko posejane 
čez različne hribe in doline, a vendarle vse 
spadajo pod eno vas. Eden izmed takih prime
rov je Žirovski Vrh. Ko je to videl, je v glavi 
spremenil koncept naselja, kot ga je bil vajen 
po definiciji. »Živel sem že na vasi, v mestu, na 
obali in naselje je zame pomenilo gmoto vsaj 
desetih hiš. V Poljanski dolini pa je zgodba 
popolnoma drugačna – ena kmetija je tukaj, 
druga dva hriba naprej, spet tretja na nasprot-
nem hribu, medtem ko je vmes že druga vas. To 
mi je popolnoma spremenilo pogled.« 

Na vprašanje, kako gostoljubni smo ljudje 
v teh krajih, ni znal natančno odgovoriti, saj ni 
bil veliko v stiku z domačini. »Meni se ti kraji 
s svojimi razgledi, cestami, ki se vijejo v hrib, 
gozdovi in svežim zrakom zdijo neskončno 
idilični. Ljudem, ki tam dejansko živijo, pa ver-
jamem, da v prvi vrsti ne predstavljajo takšne 
romantike, ampak prej težavno in garaško 
življenje.« Ob tem se je spomnil sošolcev, ki so 
bili iz teh krajev, kako so razlagali, da morajo 
najprej peš priti v dolino ter se nato z avtobusom 
odpeljati do Kranja in obratno zgodbo ponoviti 
še po koncu pouka. »Spraševal sem se, koliko 
več energije in časa morajo ljudje iz teh okolij, 
kjer poleg šolskih obveznosti delajo še doma 
na kmetijah, vložiti v izobraževanje. To sem 
vedno občudoval,« prizna.

Goveja juha in pijača
Mitja vsaj zadnji dve leti ni osamljen popot-

nik na poteh po Sloveniji, saj mu družbo dela 
tudi njegovo dekle Maja, ki se poleg čudovitih 
krajev navdušuje predvsem nad govejimi ju-
hami. Mladi par išče najboljšo med najboljšimi. 
Do sedaj jima je bila najbolj všeč tista, ki 
jima jo je skuhala mama njunega prijatelja iz 
Ljutomera. Poleg juhe pa Mitja že od samega 
začetka zbira slovenske izraze za »napiti se ga« 
in do sedaj jih ima že 307. »Meni je najljubši 
tisti najpreprostejši – Se ga! Ker sploh ni treba 
povedati, kaj misliš, pa vsak ve, o čem govoriš,« 
pove z nasmeškom na obrazu. 

Pred mladim navdušencem nad turizmom je 
še približno polovica točk na zemljevidu, ki jih 
mora odkriti. Razmišlja tudi o tem, da bi svoje 
vtise zbral v knjigi.

Mojca Oblak

Letošnja kolesarska 
sezona se je za marsikoga 
že začela. Uradno odprtje 
letošnjega občinskega 
kolesarskega kroga pa 
bo v soboto, 6. maja, ob 
8.30 na Trgu Ivana Regna 
v Gorenji vasi. Navzoči se 
boste zapeljali po odseku 
kolesarske poti čez Žirovski 
vrh, Lučine, Pasjo ravan 
do Visokega. Kartončki in 
informacije v zvezi s kole-
sarskim krogom so na voljo 
v Taverni Petra v Gorenji 
vasi. Dodatne informacije 
dobite pri Marjeta Šifrar 
na občini: e-naslov mar-
jeta.sifrar@obcina-gvp.si, 
tel. št. 04/51-83-120, 031/ 
685-524.

Odprtje kolesarskega kroga bo 6. maja 

Takole so se kolesarji lani odpravljali na odprtje sezone kolesar-
skega kroga s Trga Ivana Regna. Če imate čas, voljo in željo, se 
jim letos pridružite v soboto, 6. maja.

Mitja Lavtar v zimski idili na Žirovskem Vrhu 
Svetega Urbana

V Žabji vasi
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V preteklih tednih je pouk spremljalo pestro 
obšolsko dogajanje. Tudi po tem se vidi, da nas 
pomlad pošteno razganja. 

Pomladni pozdrav
15. marca je bila na OŠ Ivana Tavčarja v 

Gorenji vasi organizirana zdaj že tradiciona-
lna prireditev Pomladni pozdrav. Na njej so 
učenci od prvega do petega razreda pozdravili 
prihajajočo pomlad z recitacijami, pesmimi in 
plesi. Navdušili so številčno občinstvo, med 
katerimi so bili predvsem starši, stari starši 
in ostali družinski člani nastopajočih. Za lep 
program velja zahvala učiteljicam razrednega 
pouka, za dekoracijo šolske avle pa učiteljem 
podaljšanega bivanja. 

Glasbena olimpijada
12. marca se je učenka Loti Feltrin udeležila 

državnega tekmovanja na Glasbeni olimpi-
jadi, ki se je odvijala na Akademiji za glasbo. 
Dosegla je srebrno priznanje.

Učenci so se morali izkazati v poznavanju 
zgodovine in teorije glasbe, zapeti skladbo 
slovenskega avtorja, peti in izvajati melodične 
ter ritmične vzorce ter ustvariti svojo lastno 
skladbo, ki so jo morali na zaključnem delu 
tekmovanja pred komisijo (profesorji Aka-
demije za glasbo v Ljubljani in skladatelji) in 
občinstvom tudi izvesti.

V gledališče in opero 
22. marca smo se učenci 8. razreda odpravili 

v Prešernovo gledališče Kranj na ogled pred-
stave Županova Micka. V glavni vlogi je bila 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

V pričakovanju nove telovadnice
Ta članek pišemo ravno v času, ko učenci in zaposleni naše šole z optimizmom, 
pa tudi z dobršno mero zaskrbljenosti pričakujemo začetek gradnje nove telo-
vadnice.

Vesna Pernarčič – Micka, županova hči. Ob 
prihodu v šolo smo napisali oceno gledališke 
predstave. Učenci so predstavo večinoma 
pohvalili.

29. marca pa smo obiskali SNG opero in 
balet Ljubljana. Najprej smo se odpravili do 
slovenske filharmonije, kjer nam je učiteljica 
za glasbeno umetnost povedala nekaj podatkov 
o stavbi. Nato pa še do operne hiše, po kateri 
so nas pospremili vodiči SNGja. Ogledali smo 
si vse prostore ter na koncu operno predstavo 
Figarova svatba Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
v kateri sta bila v glavnih vlogah Zala Hodnik 
(Susanna) in Luka Ortar (Figaro). 

Območna pevska revija
Na Območnem srečanju otroških in mla-

dinskih pevskih zborov, ki je letos potekalo 
v Železnikih, je sodelovalo kar 123 učenk 
in učencev naše šole skupaj s podružnicama 
Lučine in Sovodenj. 4. aprila so nastopili 
najmlajši – OPZ Rutice in OPZ Mavrica. Pred-
stavili so se s pesmicami, ki so prav takšne, kot 
oni sami – vesele, razigrane, živahne in polne 
energije. 5. aprila pa so se predstavili še pevke 
in pevci našega mladinskega pevskega zbora. 
Letos so me pevke in pevci razveselili s svojo 
predanostjo in delom skozi celo leto, kar se je 
seveda pokazalo na njihovem nastopu, na kat-
erem smo vsi zelo uživali. Vsi nastopajoči so se 
odlično odrezali in tako dokazali, da prepevanje 
v Poljanski dolini še dolgo ne bo zamrlo. 

Športni dan
20. marca smo učenci 8. razreda imeli športni 

dan, na katerem smo se pomerili v naslednjih 

atletskih disciplinah: tek na 60 metrov, skok 
v višino, skok v daljino, met vorteksa in raz-
redna štafeta. Atletsko tekmovanje je potekalo 
v dveh skupinah – dečki in deklice. Zmagovalec 
vsake discipline pri dečkih in pri deklicah je 
dobil priznanje. Zmagovalec skoka v daljino 
je preskočil štirimetrsko znamko. 

Športni dosežki
10.  marca se je 19 učencev naše šole 

udeležilo državnega prvenstva v smučarskih 
tekih na Pokljuki. Učenci so tekmovali v dveh 
kategorijah, in sicer  kategorizirani in nekate-
gorizirani. Največja razlika med tema dvema 
kategorijama je bila, da so nekategorizirani 
tekli dva kilometra, kategorizirani pa še enkrat 
toliko. 

Med nekategoriziranimi učenkami je Hana 
Oblak zmagala. Med nekategoriziranimi učenci 
pa se je najbolje odrezal Luka Stanonik s 6. 
mestom. 

Ekipno so učenci dosegli odlično 3. mesto.
15. marca  sta dva naša učenca nastopila 

na državnem šolskem prvenstvu v alpskem 
smučanju med nekategoriziranimi tekmovalci. 
Dejan Oblak je odstopil zaradi odpete smučke, 
Luku Stanoniku pa je uspela odlična vožnja, s 
katero je osvojil 3. mesto.

15. marca so se učenci udeležili med
občin skega prvenstva v malem nogometu. 
Tekmova nja se je udeležilo šest ekip iz petih 
šol. Kazenski streli so odločali o usodi dečkov, 
saj so tekmo izgubili in tako zasedli nehvaležno 
4. mesto. Državnega prvenstva v streljanju z 
zračno puško (20. marec) se je udeležilo 119 
učencev in učenk iz cele Slovenije. Naša Manca 
Košir je osvojila odlično 3. mesto.

Nejc Buh, Martin Oblak, Brane Grošelj,  
Neža Erznožnik, Mojca M. Drmota

Utrinek z Območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov, ki je bila letos v Železnikih

Mini Planica
Mobilna smučarska skakalnica Mini 
Planica, katere ustanovitelj je Franci Petek, 
je gostovala na naši šoli v začetku aprila. 
Skakalci v naši in sosednji dolini so zelo 
uspešni, a zakaj bi samo navijali? Na 
matični šoli so skakali učenci od 1. do 3. 
razreda, na podružnicah pa učenci od 1. 
do 5. razreda. Skakalnica je sestavljiva, 
uporabna v vseh letnih časih, namenjena 
otrokom prve triade in preizkušanje 
dejavnosti  se izvaja na zelo varen 
način. Mi smo organizirali skoke v okviru 
ure športne vzgoje. Učenci so bili zelo 
navdušeni, dosegli smo cilje in jim približali 
smučarske skoke. Otroci z igro spodbujajo 
gibanje v naravi, se realno udejstvujejo, 
nadgrajujejo gibalne sposobnosti, se učijo 
zdravega življenjskega sloga, razvijajo 
pogum, samopodob, koncentracijo ...                                                                                                 

Jana Rojc
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Bodi pozoren, bodi previden
Naši učenci so sodelovali na nagradnem 

natečaju »Bodi pozoren, bodi previden 2016«, 
ki ga je pripravila Slovenska Karitas. O pro
ble mu izkoriščanja so se pred tem pogovarjali 
na delavnicah.

Komisija je izbrala en zmagovalni izdelek, 
50 del pa je bilo nagrajenih z USB ključkom in 
igro V labirintu z ljudmi. Kar vseh 11 poslanih 
del naših učencev se je s svojimi domiselnimi 
in zgovornimi deli uvrstilo mednje.

Naši likovne mojstrice in mojstri so: Gaja 
Markelj, Daniel Malovrh, Gregor Oblak, Kle-
mentina Peternelj, Teja Beznik, Neža Justin, 
Luka Kreč, Maša Mohor, Petra Omejc, Marcel 
Stržinar in Anja Štravs.

Srečanje mladih raziskovalcev  
Gorenjske

4. aprila so se v Biotehniškem centru Naklo 
zbrali mladi raziskovalci Gorenjske iz osnovnih 
in srednjih šol. Predstavili so svoje raziskovalne 
naloge in se potegovali za uvrstitev na državno 
tekmovanje.

Naše učenke so letos predstavile pet razisko
valnih nalog:

• Tjaša Kržišnik in Kristina Debeljak: 
Uživanje domačih mlečnih izdelkov;

Marija Omejc, Malči Cvirn in Jedrt Šinkovec: 
Odnos do kmetijstva v Poljanski dolini; Manca 
Pintar in Nadja Potočnik: Priimki v Poljanah 
in okolici;

• Larisa Pintar in Zoja Činku: Tavčarjev 
dvorec včeraj, danes, jutri in

Iz OŠ Poljane

Čez planke
Učenci marsikdaj pogledajo tudi čez ograjo utečenih šolskih vsebin. Nekateri se 
dotaknejo problemov sodobne družbe, v katero vstopajo tudi sami – izkoriščanje, 
negotova prihodnost, pomen gibanja. Drugi raziskujejo in odkrivajo nova dej-
stva, tretji se lotijo športnih dejavnosti, npr. gimnastike.

• Manica Demšar: Črnilo na listu Ivana 
Tavčarja.

Raziskovalni nalogi Odnos do kmetijstva 
v Poljanski dolini  in  Črnilo na listu Ivana 
Tavčarja sta dosegli 1. mesto in se tako uvrstili 
na državno tekmovanje, preostale tri naloge pa 
so se uvrstile na 2. mesto. 

Manica Demšar iz 8. b se je raziskovalne 
naloge lotila prvič in po predstavitvi razmišljala 
takole: »V Biotehniškem centru Naklo smo 
komisiji predstavili ves svoj trud, ki smo ga 
vložili v raziskovalne naloge. Pred nastopom 
sem bila zelo nervozna, še posebej zato, ker sem 
bila za predstavitev prva na vrsti. Vendar sem 
se takoj sprostila. Naslov moje raziskovalne 
naloge je bil Črnilo na listu Ivana Tavčarja. 
Raziskovala sem Tavčarjevo življenje in se pri 
tem veliko naučila. Sem zelo vesela, da mi je 
uspelo narediti raziskovalno nalogo ter pri tem 
doseči dober rezultat. Tudi drugim priporočam, 
da se odločijo za raziskovanje.«

Minute in ure za rekreacijo
Starejša skupina planincev se je z Dobravšc 

odpravila na Javorč. Na poti so si ogledali tudi 
bunker in se zaradi vetrovnega vremena hitro 
odločili za povratek, tokrat na drugo stran 
Javorča, proti Žirem. Ustavili so se še na trim 
stezi. 

Mlajša skupina planincev pa se je odpravila 
na prijeten in lahek pohod na Škofje. Z avto-
busom so se pripeljali do prelaza Kladje. Od 
tam so pešačili do kočice na cilju, se okrepčali, 
igrali, nato pa vrnili v dolino.

V okviru projekta Slovenska mreža zdravih 
šol v aprilu na šoli organizirano izvajamo minu-
te za rekreacijo v razredu. Učenci in učitelji 
izvajajo raztezne vaje vsak torek in četrtek 
na začetku 4. šolske ure. Izbor vaj je pripravil 
učitelj športa, Aleš Mrak. 

Ritmična gimnastika – področno tek-
movanje

2. aprila se je v Lipnici odvijalo področno 
tekmovanje v gimnastiki. Našo šolo so zasto-
pale Lučka, Iris, Sara, Hana, Hana in Ivana in 
osvojile odlično 3. mesto. Dobile so pokal in 
se uvrstile na državno tekmovanje. 

Športni, naravoslovni in tehniški dnevi
Učenci 2. in 3. razreda so opravili še zimski 

športni dan – pohod v Tamar. 
Prvošolci so en naravoslovni dan namenili 

kuhanju, učenci 4. razreda pa so imeli kar dva 
tehniška dneva – na enem so spoznavali elek-
triko, na drugem so pekli. Učenci 1. triletja so 
prav tako na tehniškem dnevu izdelovali darilca 
za starejše krajane, pomladno dekoracijo za 
učilnice ter drobna presenečenja za starše. 
Pošteno razgibali so se osmošolci, ki so športni 
dan preživeli v kranjskem bazenu.

Učenke izzvale učiteljice v odbojki
Učenci devetih razredov so pripravili 

prijateljsko odbojkarsko tekmo učenk proti 
učiteljicam. Učiteljice so bile boljše in zmagale 
tri od štirih nizov, enega pa so dobile učenke, ki 
so priznale, da so bile pred tekmo prepričane, 
da bo učiteljice lažje premagati. Za glasno 
vzdušje v dvorani so bili zadolženi navijači 
iz cele šole. 

Bernarda PintarTakole so videti minute za rekreacijo v 7. razredu.

Naši učenci so sodelovali na nagradnem 
natečaju »Bodi pozoren, bodi previden 2016«, 
ki ga je pripravila Slovenska Karitas. Tole sliko 
je narisal devetošolec Luka Kreč.
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V Javorjah se je tretji vikend v marcu odvijal Državni posvet starih volkov 
(DPSV). Zbralo se je okrog 70 voditeljev skavtov iz vse Slovenije. DPSV 
je potekal pod geslom UMRI!, glavna tema pa je bil sveti krst. Bivali so v 
tamkajšnji podružnični šoli. Srečanje so začeli s slovesnim kvadratom in 
dvigom zastave. Sobotni dan so namenili medsebojnemu spoznavanju in 
premišljevanju ob Svetem pismu ter izobraževanju o spremljanju otroka in 
njegove osebnosti. Pozno zvečer so se stari volkovi z baklami in s krstnimi 

svečami odpravili na ‘Skalo posveta’, kjer so nekatere od udeležencev 
imenovali za voditelje. V nedeljo zjutraj so sodelovali in peli pri sveti maši, 
ki jo je daroval župnik Ciril Istenič. Po maši so sledile delavnice ustvarjanja, 
peke kruha v naravi in orientacija. Po kosilu je sledil slavnostni zaključek s 
spustom zastav, pospravljanje prostorov, poslavljanje in odhod domov. Stari 
volkovi so bili nad organizacijo navdušeni, dodali pa so, da se bodo v naše 
kraje z veseljem vrnili.                                                          Katja Jelovčan

Srečanja se je udeležilo 26 nekdanjih sošolk 
in sošolcev, štirje so žal že pokojni. Poleg so 
povabili tudi učitelje Cilko Jelovčan ter Francko 
ter Borisa Klemenčiča. Vsi so se vabilu z ve-
seljem odzvali. Prvo srečanje so organizirali že 
po desetih letih v Podgori, glede drugega pa si 
niso bili enotni, ali je bilo leta 1986 ali dve leti 
kasneje. So bili pa nad tokratnim vsi navdušeni 
in mnenja, da je več kot na mestu. Nekateri 
izmed njih se niso videli od zaključka šolanja, 
drugi nekaj let manj. Kar nekaj izmed njih si je 
družino ustvarilo v Poljanski dolini. 

Lepi spominu na Dubrovnik
Srečanje so pričeli s šolsko malico, skoraj 

identično tisti izpred več kot 50 let: kakav, čaj, 

50 let valete

»Naslednjič se srečamo, ko jih bomo imeli 70«
Konec marca se je zbrala generacija sošolk in sošolcev, ki so v šolskem letu 1965/66 
zaključili osemletno šolanje. Pouk je tedaj potekal v prostorih Gidorja. Razred je 
štel kar 41 učencev. Večina jih je v Gorenjo vas prihajala iz okoliških vasi.

kruh, marmelada in pašteta. Tako so posredno 
obudili spomin na skupno guljenje šolskih 
klopi. 

Vera Sajovic, rojena v Leskovici, zdaj živi v 
Kranju, je po srečanju povedala: »Fino je bilo 
po dolgem času videti sošolke in sošolce, a kaj, 
ko je srečanje tako hitro minilo. Poznala sem še 
skoraj vse.« Lepe spomine ima na šolske dni, 
sploh na enotedenski končni izlet v Dubrovnik. 
»Glede na to, da je bilo tam takrat veliko mor-
narjev, so se sošolci postavili okrog nas deklet, 
in nas pazili, da ne bi katere mornarji odpeljali s 
seboj.« (smeje) Spomni se tudi, kako je pozimi, 
ko je bilo veliko snega, s težavo pregazila v 
Kopačnico. Večkrat je bila do kosti premražena 
in v mokrih oblačilih čakala na avtobus, ki pa 
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ga ni bilo, zato je morala nazaj domov. 
Nad srečanjem je bil navdušen tudi Mirko 

Govekar iz Stare Oselice, ki se prav tako spom-
inja končnega izleta, na katerem sta s sošolcem 
v Trogirju namesto soka naročila pivo in ga tudi 
dobila. »Šele kasneje sem se ovedel, da nisva 
ravnala prav, takrat nama ni nihče nič rekel,« 
je povedal. »Zanimivo je bilo srečati sošolke 
in sošolce po tako dolgem času. Nekatere sem 
videl po več kot tridesetih letih, a sem kljub 
temu še vse poznal.«

Bili so otroško razigrani
Nad srečanjem so bili navdušeni tudi učitelji. 

Franca Klemenčič je takrat poučevala športno 
vzgojo, Boris Klemenčič angleščino, Cilka 
Jelovčan pa  slovenščino in nemščino. Slednja 
vedno rada pride med bivše učence. Zdaj živi v 
Škofji Loki, a jo na Gorenjo vas, kjer je v času 
učiteljevanja živela skupaj z možem Vinkom, 
ki je bil takratni ravnatelj, vežejo samo lepi 
spomini. Lepo ji je bilo delati z otroki, vsak 
razred ji je bil kot družina. »V Gorenji vasi sem 
bila med mladimi zelo srečna,« je še povedala 
82letna Jelovčanova. O tokratnem snidenju 
pa: »To je doživetje, ki ga je težko razložiti, ko 
gledaš svoje učence, ki so sedaj odrasli. Bili so 
enkratni. Tistih generacij se z današnjimi ne da 
primerjati. Bili so otroško razigrani, če so že kaj 
ušpičili, so ušpičili iz razigranosti in ne zlobe. 
Vsi ti otroci, ki so prihajali k pouku, so doma 
morali tudi delati.« 

»Zanimivo, da so se sošolke in sošolci po 
tolikih letih z veseljem odzvali vabilu, zato ni 
strahu, da se, kot dogovorjeno, po petih letih 
spet ne srečamo. Na tem mestu se zahvaljujem 
takratnim učiteljem Cilki Jelovčan ter Francki 
in Borisu Klemenčiču, da so prišli. Bilo je 
prijetno kramljati in obujati spomine na šolske 
klopi po več kot 50 letih,« je povedal Pavle 
Razložnik, organizator srečanja.

Lidija Razložnik

Ponovno srečanje je bilo potrebno ovekovečiti skupaj z učitelji. Sedijo: Cilka Jelovčan (druga z 
desne), Boris Klemenčič (tretji z desne) in Francka Klemenčič (četrta z desne).

V Javorjah Državni posvet starih volkov
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Kot je povedal Boris Oblak, so v Šubičevi hiši Amirja Talića gostili 
že drugič. Konec osemdesetih let je kot geolog v Rudniku urana Žirovski 
vrh živel v Poljanah, v gostilni na Vidmu. Njegova dela so prevedena v 
več evropskih jezikov (med drugim v slovenščino, angleščino, nemščino, 
albanščino, španščino), sam pa tudi prevaja iz slovenščine. Za svoja dela, 
tako poezijo kot prozo, je prejel več pomembnih literarnih nagrad. »Tudi 
za svoje zadnje delo ‘Magarac, koji nije voleo samar’ (samar je neke 
vrste leseno sedlo za prenašanje tovora),« je še povedal Boris Oblak, ki 
je dogodek moderiral. Z umetnikom sta tako iz zbirke različnih zgodb 
prebrala nekaj odlomkov iz naslovne zgodbe – satirične pripovedke o 
oslu, ki zaradi lenobe izkoristi svojo karizmo in igralske sposobnosti za 
vstop v politiko. Precej bolj žalostni sta pripovedi Bećo in Sin Miralem; 
obe govorita o balkanski vojni strahoti, ki je je bil še kako deležen tudi 
sam Amir. »Obtožen vohunstva je namreč tudi sam preživel dve leti v 
srbskem zaporu, kjer je bil podvržen tako fizičnemu kot psihičnemu 
mučenju. Gotove smrti so ga rešili dopisi pisateljev iz vse Evrope, glavni 
motor njegove rešitve pa je bil pokojni slovenski pesnik Jaša Zlobec, 
čigar žena je bila tudi ena od obiskovalk večera.« Literarni dogodek je 
s slikanjem v živo popestril slikar Tit Nešović. 

Kristina Z. Božič

Šubičeva hiša

Na Literarnem večeru 
gostili Amirja Talića 
V Šubičevi hiši v Poljanah je tudi spomladi zelo živahno. 
V marcu se je zaključil cikel štirih predavanj Mojce Vozel 
o zdravljenju s hrano in zdravem načinu življenja nasploh, 
izvedli so kar nekaj zanimivih delavnic in gostili pesnika, 
pisatelja in novinarja Amirja Talića. 

Prenovljena muzejska 
trgovinica
O b  p e s t r e m  p o m l a d n e m 
dogajanju se zdaj Šubičeva hiša 
lahko pohvali še s prenovljeno 
muzejsko trgovinico. Ta je na 
novo opremljena s policami in 
dopolnjena s širšo ponudbo. 
»Prvotni koncept – uporabiti zgolj 
obstoječe pohištvo in skrinje,« 
je povedal Boris Oblak, »ni 
več zadoščal, zato so skupaj z 
Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije našli novo 
rešitev.«

Amirja Talića so v Poljanah gostili že drugič.
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Kam aprila in maja?
• 24. april ob 17.30: Gledališka predstava: Čudežni pralni stroj v 
Sokolskem domu. Uprizarja Miškino gledališče KUKUC. Organizira 
Knjižnica Škofja Loka.
• Do 24. aprila: Razstava vrbopletarja Ivana Verdnika: 'Vse nam je 
naredu, kar smo ga fehtali' v Rokodelskem centru DUO Mestni trg 
Škofja Loka. Organizira Rokodelski center DUO.
• 25. april od 17h do 20.30: Delavnica Izdelava naravne darilne 
kozmetike v Šubičevi hiši v Poljanah. Dod. inf.: 059/250549 ali info@
subicevahisa.si. Cena delavnice je 55 evrov. Organizirata Šubičeva hiša 
in Hiša zelišč.
• 30. april ob 19. uri: Kresovanje pri koči na Starem vrhu.
• 30. april ob 20. uri: Kresovanje na Visokem. Organizira PGD Poljane.
• 2. maj ob 9. uri: Pohod skozi Zalo. Zbirni mesto na kmetiji Pr' Bukovc 
(Žirovski Vrh 44). Organizira TD Žirovski Vrh.
• 4. maj od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola v prostorih KŠPDja v ZD Gorenja vas. Organizira RKS 
KO Gorenja vas.
• 5. maj ob 17.55: 20 let plesne skupine Step v avli OŠ Ivana Tavčarja. 
Organizira plesna skupina Step.
• 6. maj od 8. do 12. ure: Akcija zbiranja odpadnega železa. Zbirno 
mesto: avtobusna postaja Javorje. Organizira PGD Javorje.
• 6. maj ob 8.30: Začetek kolesarske sezone s startom na Trgu Ivana 
Regna Gorenja vas. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 6. maj ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 7. maj: 41. Spominskorekreativni pohod na Blegoš. Organizira PD 
Gorenja vas v sodelovanju z PD Škofja Loka.
• 7. maj ob 10. uri: Gasilska sv. maša v farni cerkvi Sv. Tilna v Javorjah. 
Organizira PGD Javorje.
• 7. maj ob 10. uri: Kosilo za starejše in invalide v dvorani Leskovica. 
Organizira KORK Gorenja vas.
• 7. maj od 10. do 17. ure: Adrenalinski park na jasi pred kočo na 
Blegošu v okviru 41. pohoda na Blegoš. Organizira Jamarsko društvo 
Gorenja vas.
• 13. maj od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov 
na Trgu Ivana Regna, Gorenja vas. Organizira RAS.
• 13. maj ob 9. uri: Pohod s pesmijo – pohod v okviru pohodov »Od 
cvetja do jeseni«. Zbirno mesto pred Gostilno Blegoš v Javorjah. 
Organizira TD Stari vrh.
• 16. maj ob 18. uri: Dišeča in praktična delavnica z Irmo Dolinar 
v Šubičevi hiši v Poljanah. Cena delavnice: 18 evrov. Obvezne prijave 
na: info@subicevahisa.si, 059/250549. Organizirata Šubičeva hiša in 
Sevilla, Irma Dolinar. 
• 20. maj: KBK trail. Organizira ŠDMH.
• 21. maj od 10. do 18. ure: Otroški festival: Dan prijateljstva pred 
Tavčarjevim dvorcem na Visokem. Organizira Turizem Škofja Loka.  
• 21. maj ob 14. in 16. uri: Voden ogled Šubičeve hiše v sklopu Dneva 
prijateljstva. Družinska vstopnica: 8 €. 
• 21. maj ob 11. uri: Kosilo za starejše in invalide v mali dvorani 
Sokolskega doma. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 21. maj: Zaključek 6. akcije Prijatelji Jelenc v zavetišču gorske 
straže na Jelencih. Organizira PD Gorenja vas.
• 21. maj ob 14. uri: Etnološka prireditev 'Janez že kleplje' in veselica 
z ansamblom Mladi godci v Novi Oselici. Organizira TD Sovodenj.
• 26. maj ob 21. uri: Filmi, ki so premikali zakone: Predstavitev 
avtorskega opusa Maka Sajka v Tavčarjevem dvorcu na Visokem. 
Organizira Društvo za razvoj filmske kulture Maribor.
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Pohodna sezona se je uradno odprla 22. 
aprila. Vsi, ki bi radi naredili nekaj za svoje 
telo in to tudi črno na belem obeležili, se tudi 
letos lahko zglasite v Gostilni Jager na Do-
lenji Dobravi, kjer boste prevzeli kartončke 

Pohodni krog občine

Začela se je pohodna sezona
Pohodni krog Občine Gorenja - vas Poljane se je lani dobro prijel in kar nekaj 
pohodniških navdušencev je prehodilo okoli 90 kilometrov dolgo pot in opravilo 
več kot 5.000 višinskih metrov vzponov in spustov. Če ga še niste uspeli zaključiti, 
lahko letos z njim nadaljujete.

Od lanskega do letošnjega aprila so v Gostilni 
Jager razdelili kar 600 kartončkov, v tem času je 

krog prehodilo več kot 200 pohodnikov.

Ena od točk pohodnega kroga je tudi Bukov vrh.
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in, če jih še nimate, tudi zemljevide. Ko bo 
zmanjkalo dosedanjih, organizatorji načrtujejo 
ponatis osveženih zemljevidov, na katere želijo 
vključiti tudi besedilo v angleščini. Preden se 
boste odpravili na pot, pa ne pozabite s seboj 

‘Turisti’ z javorske podružnične šole so 
nastopili že desetič. »Ker sodelujemo tudi s 
Turističnim društvom Stari vrh, smo letos dobili 
pobudo, da v okolici oblikujemo pot, ki bi vo-
dila do zelo zanimive najdbe na našem območju 
– meteorita, ki ga je v gozdu blizu Javorij  no-
vembra 2009 našel Mirko Štibelj. Dodali smo 
še ščepec svojih zamisli in nastal je turistični 
proizvod – učna pot ‘Iskanje izgubljenega 
koščka vesolja’, ki je privlačna in zanimiva za 
otroke predvsem zaradi raziskovanja koščka 

Festival Turizmu pomaga lastna glava

Dve srebrni in eno zlato priznanje za naše osnovnošolce
V aprilu so se kar tri šole iz naše občine, javorska in sovodenjska podružnična šola 
ter OŠ Poljane, predstavile na že 31. festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja 
tema je bila ‘Potujem, torej sem’. Poljanci so prišli domov zlati.

vzeti tudi blazinic za štampiljke, da po več urah 
truda in znojenja na vrhu ne ostanete brez žiga. 
Tiste, ki boste prehodili vse etape kroga, tudi 
letos čaka lepa nagrada, in sicer bo to pollitrska 
termovka. 

Pohodni krog poleg čudovitih razgledov in 
številnih naravnih in kulturnih znamenitosti 
naše občine ponuja tudi različne domače do-
brote lokalnih pridelovalcev, s katerimi se lahko 
okrepčate na poti. 

Da je projekt lani sploh lahko zaživel, pa gre 
med drugim tudi zahvala lastnikom zemljišč, ki 
so dovolili markiranje poti, pravi predsednik 
komisije za pohodni krog in eden izmed nje-
govih idejnih vodij, Tone Debeljak. Obenem 
pa poziva vse pohodnike, naj na svojih poteh 
ne puščajo smeti, in se jim zahvaljuje za skrb 
za naravo. Preden se podate v hrib, pa ne po-
zabite seveda na primerno pohodniško opremo 
– čevlje, nahrbtnik z dodatnimi oblačili, pijačo 
in malico. Pa tudi nekaj kondicije in veliko 
dobre volje vzemite s seboj!

Mojca Oblak

vesolja, za starejše obiskovalce pa predvsem 
zaradi narave same, razgledov, nenavadne in 
pomembne najdbe,« je zapisala učiteljica Maja 
Kokalj, ki je sporočila še, da so se domov vrnili 
s srebrnim priznanjem. T. i. Meteoritkovo pot 
so tudi že predstavili javnosti.  

Podružnična šola Sovodenj, ki se lahko 
pohvali z nizom priznanj za svoje dosedanje 
turistične predloge, se je predstavila z razisk-
ovalno nalogo ‘Potujem in raziskujem’. Učenci 
so predstavili pot po Podosojnški grapi, preko 

Laniš in navzdol na Sovodenj, po poti so 
predstavili naravne in zgodovinske značilnosti 
in reševali naloge. Njihov cilj je, da so naloge 
izvedljive, uporabne in jih resnično udejanjijo. 
Za odlično predstavo nalog in razstave so prejeli 
srebrno priznanje.

Osnovna šola Poljane pa je pripravila 
turistično nalogo z naslovom ‘S Šarovčevo slivo 
v žepu’, v njej so predstavili načrt za izvedbo 
kulturnega dne, kjer se obiskovalci srečajo z 
Ivanom Tavčarjem, spoznajo dvorec Visoko ter 
se poigrajo s starimi pastirskimi igrami. Za tako 
uspešen projekt in čudovito predstavitev so pre-
jeli zlato priznanje za sodelovanje na festivalu.

Maja Kokalj, P. N.

Učenci ter najditelj meteorita Mirko Štibelj na turistični tržnici v Mer-
catorjevem centru v Kranju.

Poljanski osnovnošolci so z načrtom za izvedbo kulturnega dneva na 
Visokem posegli po zlatem priznanju.
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Likovno društvo Naklo pod vodstvom Alojzije 
Murn je pred časom ob iskanju informacij o gra-
ditelju kulturnega doma in dolgoletnem naklan-
skem župniku Janezu Filipiču, ki je bil rojen na 
Hotavljah, navezalo stike s KUD Trata. Beseda 
je dala besedo in tako je prišlo do sodelovanja. 
V torek, 14. marca, so odprli skupno razstavo v 
Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipiča v Naklem. 
Ustvarjalci iz KUD Trata so izdelke naredili pod 
mentorstvom akademske slikarke Maje Šubic, ki 
je razstavo tudi postavila. Tema likovnih del so 
bila vrata, portali in ključi. Zbrane obiskovalce je 
pozdravila Alojzija Murn. Prireditev je povezovala 

Jana Rojc. V kulturnem programu je z branjem 
pesmi nastopila Tina Benedičič, Cilka Bohinc 
je prebrala pesmi Janeza Bohinca. Program 
sta popestrili Živa Klemenčič na flavti in Juša 
Benedičič na violini. Raziskovalec krajevne 
zgodovine Damijan Janežič iz TD Naklo je pred-
stavil zanimivo dediščino kamnitih vratnih porta-
lov in okenskih okvirjev Nakla in okolice. Nekaj 
pomenljivih besed je publiki namenila tudi Maja 
Šubic. Namen razstave je bil skupno druženje 
med likovniki Gorenjske. To je dokazal tudi dober 
obisk, saj so prišli iz Tržiča, Cerkelj, Kranja in tudi 
iz drugih krajev.                               Jure Ferlan

Otroci namreč prehranjevalne navade in 
odnos do hrane pridobijo od staršev. V trgovi-
nah kupujemo različne kosmiče, čokolino in 
čokoladne kroglice, v dobri veri, da so najboljša 
hrana, a je v njih lahko zelo veliko sladkorja, 
soli, veliko kalorij in  malo hranilnih vrednosti, 
četudi jih imajo otroci najraje za zajtrk. Starši 
premalo pojasnijo pomen zajtrka, kajti mnogi 
že zjutraj uživajo gazirane pijače, slane pri-

Zdrav zajtrk

Ne izpuščajmo najpomembnejšega dnevnega obroka!
V šoli in vrtcu se kar precej trudimo, da bi otroci imeli na jedilniku čim več 
lokalno pridelane in raznolike hrane … Tudi starši bi morali otroke spodbujati 
k različnosti prehrane in jih usmerjati k zdravim prehranjevalnim navadam.

grizke in sladke priboljške. Malčki pa uživajo 
žitne kašice, ki vsebujejo zelo veliko sladkorja 
in otroke hitro zasvojijo z umetnimi sladili in 
dodatki v hrani, ki izboljšujejo okuse, zato jim 
je potem težko oddati zdravo hrano. 

Brez zajtrka se hitreje utrudimo 
Opažam, da zadnje čase prihajajo iz vrtca 

v šolo otroci, ki so navajeni na nesladkan čaj, 
na vodo in sladkarija jim ne gre tako v slast, 
kot jim je godila včasih. Z nepravilno in nere-
dno prehrano naredimo slabe temelje za celo 
življenje. Zajtrk je najpomembnejši dnevni 
obrok. Kdor se ni navadil nanj, bo to navado le 
s težavo spremenil. Otroci, ki ne jedo zajtrka, 
porabljajo za delovanje možganov in celotnega 
telesa rezervno energijo, dokazano je, da so 
hitreje utrujeni, hitreje zbolijo, imunski sistem 
ni tako močan. 

Kakšen naj bo zdrav zajtrk? 
V zdravem zajtrku naj bodo zdravi kosmiči, 

polnozrnat kruh; jogurt ali mleko, zelenjava ali 
sadje in nobenega sladkorja. Nekaj predlogov: 

Koristni nasveti: 
Pripravimo si kosmiče doma 

Doma lahko pripravimo čudovite muslije iz 
ovsenih kosmičev, dodamo med, javorjev 
sladkor, drobno narezane lešnike, orehe, 

prelijemo z nekoliko repičnega olja in pečemo 
eno uro pri srednji temperaturi. Hladnim lahko 
dodamo lističe mandljev, rozine in brusnice. Ko 
se zapečejo, imajo zelo dober okus, lahko jih 
dodajamo jogurtom ali v mleko. Tako so dobri, 
da nihče ne bo razmišljal, ali jih bo jedel ali ne, 

pa še brez umetnih dodatkov so! 

Pri serviranju zajtrka bodimo izvirni. Sadje nam 
ponuja kar nekaj možnosti za to.
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• domač jogurt z oreščki in orehi, 
• skuta s svežim sadjem, z medom, marmela-

do, zelišči, ribami iz pločevinke, s krešo …,
• jedi iz jajc, 
• sadje: zmiksamo ali narežemo na kose, 

dodano v skuto ali jogurt, zmešano s kosmiči 
ali z medom. 

• smuti: s paličnim mešalnikom zmiksamo 
nekaj sadežev, dodamo doma pripravljene 
kosmiče in zajtrk je tu.

Bodimo izvirni pri serviranju 
Zelo pomembno za otroke, ki so izbirčni pri 

hrani, je, kako jim hrano ponudimo. Lahko jim 
jo dekoriramo na poseben način, lahko povemo 
kakšno zanimivo zgodbo, nikakor pa naj ne jedo 
pred računalniki, televizorji ali s telefonom v 
roki. Ko razmišljamo, kako bi nasitili otroke, da 
bi bili zdravi, se spomnimo, da tu velja pravilo 
‘manj je več’. V mojih časih smo pili domače 
mleko, domač sok, jedli v krušni peči pečen 
kruh, marmelado, koruzni sok, zelje, repo, kislo 
mleko. Le ob nedeljah je bilo dodano še meso, 
kar ga je ostalo od kolin. V trgovinah so že imeli 
smokije, čips, gazirane pijače, a za take stvari 
se ni zapravljalo. 

Jana Rojc

Povabilo k sodelovanju 
Vsi ljudje dobre volje, ki živite v raju pod 

Blegošem, vabimo vas, da nam pomagate 
soustvariti logotip ob letošnji 500-letnici 
župnijske cerkve v Leskovici. Zelo bomo veseli 
in hvaležni vsakomur, ki bo z nami pripravljen 
deliti svoj talent.

Pomembno je, da ima logotip čim bolj 
enostavne poteze in je enobarven. Prav tako 
naj se logotip čim bolj nanaša na geslo (slogan) 
omenjenega jubileja: ‘NAŠIH 500 POMLADI – 
PRIDI IN POGLEJ’

Natečaj se bo končal v nedeljo, 30. aprila. 
Vaše ideje lahko pošljete po elektronski pošti 
(anze.celik@gmail.com, info@zupnija-leskovi-
ca.si) ali pa jih osebno prinesete Anžetu Čeliku 
(Volaka 19).

Komisija bo ocenila primernost oddanih 
predlogov in izbrala najboljšo idejo, ki bo tudi 
nagrajena in javno predstavljena.

Anže Čelik

Likovniki razstavljali v Naklem

Ustvarjalci del na razstavi v Naklem
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Natečaj z mednarodno udeležbo organizira 
gorenjevaška šola v sodelovanju z Rdečim 
križem Slovenije z namenom, da bi se širile 
vrednote po slovenskih šolah in vrtcih ter tudi 
preko meja naše države. To dokazujejo mentorji, 
učenci in starši z OŠ Nikole Tesle iz Rijeke, ki 
so se že tretjič udeležili prireditve. Zadnji dve 
leti se projektu pridružuje tudi idrijski muzej, ki 
prispeva karte za vstop v bolnico Franjo, kjer se 
razstava tudi zaključi. Koordinatorica Jana Rojc 

Otroci pomagajo otrokom

Zaključek likovnega natečaja
31. marca se je v prostorih Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi že 
sedmič odvila prireditev ob zaključku likovnega natečaja za osnovne šole in 
vrtce Otroci pomagajo otrokom.
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je povedala, da je namen natečaja s kreativnimi 
likovnimi motivi in idejami ter z doživetim in 
občutenim likovnim izražanjem otroke spodbu-
diti k iskanju rešitev pri pomoči sočloveku. 

Teme natečaja 
O temah, ki so dane za natečaj, se skupno 

pogovorijo in nato izpeljejo likovno tehniko, 
načrtovano po učnem načrtu. Letošnja tema 
z naslovom Povsod za vsakogar že 150 let je 

bila posvečena tej visoki obletnici slovenskega 
Rdečega križa.»Če le kakšno od stvari, o katerih 
se pogovarjajo učenci v šoli pred pričetkom 
slikanja, izvedejo doma, med prijatelji, pri 
starih starših, sosedih, v šoli, smo cilj dosegli,« 
še dodaja Rojčeva. Na podelitvi so zbrane 
nagovorili ravnatelj Izidor Selak, predstavnica 
Mestnega muzeja Idrija Milojka Magajne in 
generalna sekretarka RKS Renata Brunskole, ki 
je tudi podelila nagrade otrokom in mentorjem. 
Jana Rojc je poudarila, da vsako, četudi majhno 
dobro delo lahko nekomu polepša življenje in da 
je zaključek razstave namenjen druženju, ki ga 
je v današnjem načinu življenja vedno manj. 

Razstava se bo selila v Franjo 
Ob zaključku prijetne prireditve so v 

druženju po koncu uradnega dela pripravili 
domače dobrote in zeliščni čaj, pridelan na 
šolskem vrtu. Strokovno komisijo, ki je ocen-
jevala likovna dela, so sestavljale Silva Karim, 
akademska slikarka, Marjeta Kepec, upokojena 
svetovalka za razredni pouk, in Jana Rojc, 
profesorica razrednega pouka. Nagrajenci so 
dobili diplomo in darilo s čokolado, akvarel-
nimi barvicami in vstopnico za bolnico Franjo 
za celo družino. Prvi trije nagrajenci v vsaki 
triadi so prejeli vikend paket za celo družino na 
Debelem rtiču. Razstava bo na ogled v galeriji 
na spodnjem hodniku OŠ Ivana Tavčarja do 
27. aprila, nato pa se bo preselila v Partizansko 
bolnico Franjo pri Cerknem. 

Jure Ferlan

13. do 15. končno mesto si je naša 
ekipa razdelila z ekipama iz Postojne in 
Ljubljane(Ježica). Skozi celotno sezono so 
več zmag in s tem boljšo končno uvrstitev 
dosegle ekipe iz Medvod, Jesenic, Litije, 
Kopra, Nazarij, Hrastnika, Tolmina, Vrh-
nike, Murske sobote, Kamnika in  še dve iz 
Ljubljane (Globus in Slovan). Zakaj toliko 
geografskih imen, si verjetno postavljate 
vprašanje? Zato ker je iz tega seznama 
razvidno, da kljub vsemu to ni neko levo 
tekmovanje, saj  poleg štirih ekip iz Ljubljane 
tudi vse ostale izvirajo iz mnogo večjih in 
posledično gospodarsko močnejših okolij. 
Tako moramo tudi gledati na sedem dobljenih 
tekem, ki so zelo dober rezultat, saj je bil 
dobrih deset let nazaj prvi poskus nastopanja 
na tem nivoju tekmovanja ob samih porazih 
zelo grenak. Za ta rezultat gre zahvala najprej 
sponzorjem, saj brez podpore Marmorja 
Hotavlje, Taverne Petra, Vzdrževanja strojev 
Pintar Urban, s. p., Breza Commerca, d. o. o., 

Košarkarski klub (KK) Gorenja vas

Člani uspešni v 3. ligi
Člani so v pravkar minuli sezoni drugo leto zapored uspešno nastopali v 3. slov-
enski košarkarski ligi. Po 18 odigranih tekmah in sedmih zmagah so na koncu 
prehiteli ekipe iz Cerkelj, Krškega, Pivke, Nove Gorice, Ajdovščine, Slovenske 
Bistrice in eno iz Ljubljane (Janče).
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Svislar telekoma, d. o. o., Gostilne na Vidmu, 
Praktikuma, d. o. o.,  in Občine Gorenja vas 
 Poljane to ne bi bilo mogoče. Zahvala gre 
tudi trenerju Petru Hartmanu, ki je tretje leto 
zapored uspešno vodil ekipo. Brez gledalcev 
tekme tudi niso tako zanimive, zato zahvala 

tudi ljubiteljem košarke, ki ste si vzeli čas 
ob sobotnih večerih in spodbujali igralce ob 
parketu poljanske telovadnice.  

Upam, da bo približno 100 otrok, ki tre-
nirajo in nastopajo v mlajših kategorijah kluba, 
tudi v sezoni 2017/2018, ko bo zaradi grad-
nje nove športne dvorane v Gorenji vasi vse 
dogajanje potekalo v telovadnici v Poljanah, 
imelo vzornike na vrhu košarkarske piramide 
v Gorenji vasi.

Ciril Krmelj, podpredsednik KK Gorenja vas
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KBK trasa je bila doslej relativno ustaljena, 
nekaj manjših sprememb je bilo le zaradi žleda 
nekaj let nazaj in enkrat slabšega vremena, ko 
nismo šli preko vrha Blegoša. Tekli smo po 
asfaltu, vmes je bilo precej klanca, če smo želeli 
čimprej nazaj, po najkrajši poti, pa za spust tudi 
naporen povratek v dolino.  

Letos začenjamo z novo zgodbo 
Ali se bo prijela, bomo videli v soboto, 20. 

maja, ko vas pričakujemo v Kopačnici.
KBKtrail bo glede na pretekle izvedbe nekaj 

kilometrov daljši, pa zaradi manj izrazitih klancev 
(in spustov) morda celo manj naporen. Približali 
se bomo malemu gorskemu maratonu (21 kilo-
metrov), ki pa to namenoma ne bo. Prvi del vzpona 
ostaja klasika, iz Kopačnice preko Leskovice do 
Ogradov, drugi del ‘sopihanja’ proti Blegošu bo že 
drugačen, lažji, bolj položen, a daljši, spust do koče 
ostaja, potem pa podaljšana trasa v smeri smučišča 
Cerkno, že prej ovinek proti Robidnici in Krnicam 
ter spust v Kopačnico, tokrat brez asfalta.  

Že lani je bil dobro sprejet pohod po progi 
KBK, zato bomo tudi letos poskrbeli za pohod-
nike, ki želijo morda netekmovalno po skrajšani 
KBK trasi, brez pritiska časa, v prijetni družbi, 
pa še sotrpine tekače bodo lahko spodbujali na 
pobočjih Blegoša. 

  

ŠDMH

Letošnji KBK podaljšan na 21 kilometrov v KBKtrail
Še slab mesec nas loči od osme izvedbe gorskega teka KBK (Kopačnica–Blegoš–
Kopačnica), ki ga v ŠDMH pripravljamo v soboto, 20. maja.

KBKtrail še vedno del pušeljca 
S KBKtrailom začenjamo športni zanesen-

jaki na meji Gorenjske in Primorske sestavljati 
tudi novi PUŠELJC gorsko tekaških prireditev. 
Poleg KBKtraila v naslednjih mesecih še Rati-
tovec, GM4O in Črna prst.    

Lipanov ričet (z mesom ali brez) in Nežkin 
domači kruh iz krušne peči – že zaradi tega ne 
gre zamuditi KBK obiska v Kopačnici, se vmes 
‘pomatrati’ na Blegoš in se kasneje v letu še 
kdaj vrniti v naše konce. 

To naj bo letošnje vabilo vam tekačem, 
pohodnikom ter vsem ljubiteljem narave in 
druženja v prijetni, sebi enaki družbi! 

Naj bo novi KBKtrail izziv ne samo nam 
organizatorjem, pač pa tudi vam, ki jo že tako 
radi mahnete proti Blegošu ali kakšnemu 
drugemu puklu na Poljanskem!  

V ŠDMH skrbimo, da ljubitelji rekreacije 
ne ostanejo brez športnih izzivov. Pomagajte 
nam s svojo udeležbo na predstavljenih pri-
reditvah. Le tako, z vzajemnim sodelovanjem, 
bomo lahko tudi v bodoče skozi šport ohranjali 
zavidljiv nivo družabnega delovanja v Poljan-
ski dolini!  

Več o KBKtrailu na novi podstrani: http://
kbk.sdmh.si/.

Niko Stržinar

Z namenom pomoči ostalim organizatorjem 
športnih prireditev in promocije KBKtraila se 
je pred tedni ekipa ŠDMH udeležila Istrskega 
maratona, kjer je skrbela za dobro vzdušje in 
okrepčilo tekačem.

Fo
to

: a
rh

iv 
ŠD

M
H

V okviru drugega turnirja za ciklus Pokal 
Poljanske doline Simplygood 2017 je v soboto, 
1. aprila, potekalo odprto prvenstvo Občine 
Gorenja vas  Poljane v pospešenem šahu. 
Turnir, ki je potekal v veliki dvorani Kulturnega 
doma Poljane je s pozdravnim govorom odprl 
župan Milan Čadež. Udeležilo se ga je rekordno 
število igralcev, 37 iz celotne Slovenije, med 
njimi prvič tudi iz tujine, in sicer trije mlajši 
igralci iz Rusije. Prevladovali so sicer starejši 
igralci, ki pa se jim je tokrat zoperstavila 

Dobili smo občinske prvake za leto 2017
Občinsko prvenstvo v šahu

spodobna četica šestih osnovnošolcev,  med 
njimi tudi najmlajša, osemletna Yelizaveta La-
zareva ter desetletni Nikita Averyanov.

V dvorani, ki je tokrat pokala po šivih, se je 
odigralo sedem krogov s časovno omejitvijo 
15 minut na igralca. V skupni razvrstitvi je 
zmagal lanski zmagovalec ciklusa Dušan Zorko 
iz Kranja pred Matejem Ušeničnikom iz Žirov 
ter Silvom Kovačem iz Idrije. V točkovanju za 
občinsko prvenstvo pa je bil najboljši Goran 
Šušnjar pred Pavletom Rantom (oba iz Hotov-

lje) ter Vojkom Revnom iz Gorenje vasi. 
V kategoriji seniorjev je slavil Alojz Homan iz 

Kranja, v kategoriji mladincev Vladislav Lazarev iz 
Kopra. Najboljša igralka z območja Upravne enote 
Škofja Loka pa je postala Simona Orel Mušič.

Turnirski ciklus se je nadaljeval 22. aprila  
s četrtim turnirjem za pokal Starega vrha, v 
Gostišču in penzionu Stari vrh. 

Matjaž Mazzini

Najboljši trije na občinskem šahovskem prven-
stvu (z leve): Goran Šušnjar pred Pavletom 
Rantom (oba iz Hotovlje) ter Vojkom Revnom 
iz Gorenje vasi

Tokratnega občinskega šahovskega prvenstva v Poljanah se je udeležilo rekordno število igralcev.
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Zadnji mesec so se športniki kot po tekočem 
traku poslavljali od stare telovadnice v Gorenji 
vasi. Najodmevnejša je bila gotovo prireditev 
košarkarjev 17. marca, ki so jo naslovili kar 
‘Tribute to pajzl’. Kot je povedal Jaka Trček, 
organizator dogodka, je namreč ‘pajzl’ popu-
larno ime za staro telovadnico. Na dogodku 
so se zbrale vse generacije košarkarjev, ki 
delujejo v okviru Košarkarskega kluba Gore-
nja vas. 

S svojimi podpisi so napolnili tudi slavni 
‘wall of fame’, na katero se je kot prvi podpisal 
ravnatelj Izidor Selak. 

V celotnem klubu je sicer več kot 100 
košarkarjev, do izgradnje nove telovadnice v 

Slovo športnikov od ‘pajzla’

Takole so se s skupinsko sliko poslovili od ‘pajzla’ košarkarji s prisotnimi na zadnjem od organiziranih košarkarskih dogodkov.
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Učenci šolske skupnosti so skupaj z mentorico 
Barbaro Tavčar pripravili medobčinski otroški par-
lament. Prvič po mnogih letih so moči združili mladi 
parlamentarci treh šol: OŠ Žiri, OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas in OŠ Poljane iz Občine Gorenja vas 
- Poljane. Tema letošnjega otroškega parlamenta 
je ‘Otroci in načrtovanje prihodnosti’.

Navzoči so bili tudi: oba župana, Janez Žakelj 
in Milan Čadež, ter ravnatelji šol Izidor Selak, 

Marijan Žakelj in ravnateljica Metka Debeljak.
Razprave in debate so bile zanimive, popestril 

pa jih je tudi poseben gost – raper Zlatko. Zlatko 
trdno stoji na stališču, da vsak od nas lahko nekaj 
spremeni. Poudarja, da smo kot posamezniki drag-
oceni, vsak na svoj način, naj nikoli ne popustimo 
pod pritiski družbe in naj ostanemo zvesti samim 
sebi. V življenju delajmo dobro in na koncu se nam 
bo dobro tudi povrnilo.               Bernarda Pintar

Mladi parlamentarci so se tokrat zbrali na medobčinskem parlamentu v Poljanah.

Čestitka 
Verjetno ste, drage bralke, spoštovani 

bralci, opazili, da je v zadnjih številkah 
zelo malo člankov, ki bi jih podpisala naša 
sodelavka in pomočnica urednice Tina Čadež 
Dolenc. No, v bistvu jih sploh ni. Razlog, da 
je kmalu po novem letu odrekla sodelovanje, 
je eden najlepših v življenju vsake mame: 
rojstvo otroka. Tina je povila četrtorojenca 
Aljaža! V uredništvu ji ob tem iskreno 
čestitamo in želimo veliko lepih, crkljanja 
polnih trenutkov v krogu njenih najdražjih.

Tina in Aljaž!
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Otroci in načrtovanje prihodnosti
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Gorenji vasi pa bodo gostovali v športni dvorani 
v Poljanah kot verjetno še marsikateri drug klub 
ali rekreativna skupina. 

Z aprilom so tudi dekleta zaključila z vadbo 
badmintona, ker je ‘telovadnica dočakala svoj 
konec’. V povprečju jih je vadilo približno 
12, v začetku sezone nekaj več, proti koncu 
pa vedno manj. Sezono vadb so zaključevale 
s pohodi, vsako leto drugam: Slajka, Kucl, 
Brda, Vinharje...

Organizatorka vadb in zaključnih pohodov 
Barbara Radič že razmišlja, kje bodo vadile 
naslednje šolsko leto. Vse pa že nestrpno 
čakajo, da bodo odigrale prvi trening v novi 
športni dvorani.

Tudi badmintonistke so se poslovile od starih 
vadbenih prostorov.
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