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GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

letnik 21, številka 10
december 2017

•  Nov častni občan je  
Alojzij Oražem

•  Heta STC-ju odpisala  
2,5 milijona dolga

•  Miklavž prehodil in 
obdaroval kraje po občini 

»Zrno za zrnom gre v zemljo, 
ali iz zemlje pa zopet izhaja zrno za zrnom!«

(Dr. Ivan Tačar, Cvetje v jeseni)

V času, ko leto Cvetja podaja roko mlademu letu 2018, vsem 
občankam in občanom voščimo bogate bere novih zrn ustvarjalnosti, 
sodelovanja, enotnosti in povezovanja, s katerimi naj bodo še 
posebej prežeti tudi prihajajoči božični prazniki in praznovanje 
samostojnosti in enotnosti naše države. 

Srečno 2018! 
Župan Milan Čadež s sodelavci občinske uprave
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Iz županovega 
dnevnika
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Vsebina

Naslednja številka: 2. februarja 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 
novic pošljite do 19. januarja 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, 

predloge 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 
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim 
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že 
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje.                              

M. B.

• 28. 10. – Gos-
tili smo dva avtobusa 
izletnikov iz Globas-
nice na avstrijskem 
Štajerskem, ki so bili 
navdušeni nad našo 
dolino.

• 28. 10. – Na pri-
reditvi »Pej safest« v 
koroški občini Hodiše ob Vrbskem jezeru.

• 5. 11. – Na prireditvi ob 45-letnici 
Turističnega društva Sovodenj, ki s svojimi 
sekcijami zaznamuje turistični in kulturni 
utrip naše občine.

• 9. 11. – Na sestanku na DRSI, kjer 
skupaj načrtujemo projekte državnega 
kolesarskega omrežja, v katere so vključene 
tudi poti na Loškem. Podpis sporazuma 
s pristojnim ministrom in z župani bo v 
začetku januarja.

• 10. 11. – Na svečanem odprtju obnov-
ljenega objekta s povečano trgovino in ka-
varno Loške zadruge v Gorenji vasi. Čestitke 
še enkrat vodstvu in zadružnikom!

• 14. 11. – Na srečanju županov porečja 
Sore v Medvodah. Glavne teme so bile 
zdravstvo, Osnovna šola Jela Janežiča, 
kolesarske poti, izboljšanje cestne povezave 
proti Ljubljani in do avtoceste.

• 16. 11. – Na sestanku na temo porok 
in protokolov na Turizmu Škofja Loka. 
Pregledali smo število porok in protokole 
v tekočem letu ter predlagali izboljšave za 
protokole na našem območju. Kljub upadu 
porok v letošnjem letu smo jih na Visokem 
pripravili 16.

• 18. 11. – Udeležil sem se Zgodovin-
skega dneva v Godoviču, kjer smo si v 
okolici ogledali italijanske utrdbe in ostanke 
železniške infrastrukture iz časa med prvo 
svetovno vojno.

• 24. 11. – Na odprtju in blagoslovu 
nove pridobitve krožnega obračališča pri 
Osnovni šoli Poljane. Varnost na poti v šolo 
se je s tem bistveno izboljšala, kar je bil naš 
glavni namen. Šoferjem in šolarjem želim 
le »srečno«! 

• 24. 11. – Na koncertu Orkestra sloven-
ske vojske v Poljanah s tenoristom iz 
sosednje doline g. Janezom Lotričem ob 
občinskem prazniku. Priredili so nam 
čudovit večer, dogovorili smo se tudi za 
koncert prihodnje leto.

• 26. 11. – Na čudovitem koncertu ob 
10-letnici delovanja Tria Šubic. Presenetilo 
me je, kako se ti fantje ujamejo z našimi 
starejšimi ansambli. Na koncu so zasluženo 
poželi res velik aplavz.
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Uvodnik

Na novem izvozu sta urejena še nov odstavni 
pas in otok za umirjanje prometa. Na novih 
prometnih ureditvah je vzdolž celotne šolske 
pešpoti postavljena tudi nova javna razsvetljava. 
Kot je povedala ravnateljica OŠ Poljane Metka 
Debeljak, je vesela, da so uspeli novo prometno 
ureditev predati svojemu namenu prav v dneh, 
ko občina praznuje svoj praznik. »Veseli smo 
tudi zato, ker smo s tem krožiščem in dovozom 
do šole še izboljšali splošno prometno varnost in 
pa varnost naših učencev.«  Poleg tega so na šoli 
pripravili natančna navodila za vse prevoznike 
in starše, ki pripeljejo svoje otroke v šolo. Kot je 
še dodala, so zadovoljni, da starši in prevozniki 
navedena navodila upoštevajo. 

Nova prometno ureditev je zelo izboljšala 
varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej 
učencev OŠ Poljane – ti so s prisrčnim kul-
turnim programom tudi sodelovali na omenjeni 
prireditvi.

K. Z. B.

Odprtje nove prometne ureditve pri OŠ Poljane

Za večjo varnost otrok v prometu
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku so v petek, 24. novembra 2017, 
slovesno predali svojemu namenu novo prometno ureditev pri OŠ Poljane. 
Poleg novega krožnega obračališča za šolski avtobus, šolske kombije in osebne 
avtomobile so uredili tudi dodatna parkirišča ter izvoz z regionalne ceste.

Kulturni program so ob predaji nove prometne ureditve namenu oblikovali učenci OŠ Poljane, 
zbrane je nagovorila ravnateljica Metka Debeljak.
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Ko slišimo besedo prazniki, se spomnimo na 
božič, veliko noč, na rojstne dneve ali godove – 
velike verske in osebne praznike. Za družino je 
praznik obletnica poroke staršev. Za slovenski 
narod Prešernov dan, dan samostojnosti in enot-
nosti, dan državnosti. V današnjih razmerah je 
veliko letno družinsko praznovanje letni dopust 
s počitnicami. 

Za mirno in sproščeno sožitje je odločilno 
tedensko praznovanje nedelje. Šest dni delamo 
za službo, šolo, dom in družbeno skupnost, en 
dan imamo zase, za najbližje … 
*************************************

Telo se utrudi – treba ga je spočiti. 
Glava se napolni s skrbmi – treba jo je 

sprostiti.
Duh se zamaže z zmotami, krivdo, krivicami 

– treba ga je prezračiti. Medčloveški odnosi 
postanejo napeti – treba jih je razrahljati. 

Človeško srce se napolni z lepimi doživetji in 
izkušnjami – treba jih je predati drugim. 

Orientacija na življenjski poti se zamegli 
– treba je stopiti na prazen prostor s širokim 
obzorjem. 
*************************************
To je nedelja, praznjenje delavniške torbe. 

Za praznovanje si je treba vzeti čas in se 
poveseliti. Če je le mogoče, ne sam, ampak 
z drugimi v družini, s prijatelji, sorodniki … 
Naglica je ubijalka praznovanja. 

Praznovanje je ostanek raja na Zemlji. Na 

O praznikih in praznovanju … 
Praznovanje je za družino to, kar je cement za beton. Pravo praznovanje bolj 
kot kar koli drugega osveži lepoto in okrepi trdnost sožitja med možem in ženo, 
med starši, otroki in starimi starši. Če hočete svoji družini srečo, izboljšujte iz 
tedna v teden praznovanje nedelje, iz leta v leto praznovanje božiča in drugih 
praznikov, iz dneva v dan družinske minute skupnega veselja.

praznik se je treba spočiti, treba se je lepše 
obleči, treba je boljše jesti, se razvedriti … 
Poln koš smeti je treba sprazniti. Praznik 
po delavniškem naporu je pogoj za polnost 
življenja in sožitja. V praznični embalaži pa 
mora biti tudi praznična vsebina. 

Praznovanje je izlet k skrivnostnemu gor-
skemu jezeru, ki ga napajajo štiri rajske reke. 

Prva nam prinaša telesni, duševni in 
duhovni mir. 

Še stroj je treba  ustaviti, da ga očistimo, 
obnovimo in napolnimo z gorivom. Toliko bolj 
potrebuje mirnega postanka današnji, z vsem 
prenasičeni človek. 

Druga reka nam približa naše bližnje. 
Človek ne more vsega narediti sam. Ko so 

skupaj otroci, starši in stari starši, ko so skupaj 
prijatelji in sosedje, ko se ustavi narod v skup-

nem praznovanju …, tedaj je človeku dobro 
ob sočloveku. 

Tretja rajska reka prinaša v naš praznik 
spomine velikih dogodkov preteklosti. 

Na teh temelji naš svet, naš narod, naša 
družina, zakon, življenje, sožitje. V pretek-
losti so neuničljivo shranjeni čudoviti dogodki, 
zaradi katerih sem to, kar sem, smo to, kar smo, 
je to, kar je … 

Četrta rajska reka nam ob prazniku odkri-
va nadaljnje stopinje naše življenjske poti. 

Za človeško življenje ni dovolj, da ga 
poganjajo nagoni in ženejo družbeni tokovi. 
Praznik odstira okno duše, da vidi pred seboj 
smer – to, kar je vredno, potrebno in smiselno 
storiti jutri, naslednji teden, naslednje leto. To 
človeka privlači kakor magnet, da opravlja 
svoje delavniške naloge z veseljem, s ponosom 
in hvaležnostjo. 

Praznovanje je bilo, je in bo nepogrešljivo, 
da postajamo in ostajamo človeški z ljudmi na 
skupni poti.

S prazniki poskrbimo za polnost življenja 
in sožitja: vsak človek, sleherna zakonca, 

vsaka družina, vsak narod. 

Iz knjige Sožitje v družini Jožeta Ramovša

Spoštovane bralke, cenjeni bralci Podblegaških novic! 
Še eno leto gre h koncu. Upamo, da je bilo uspešno in polno lepih doživetij  

ter bo v knjigi spominov dobilo posebno mesto.
Prihajajoče leto naj bo, poleg zdravja, polno optimizma, pozitivne energije in iskrenosti  
do sebe in drugih. Predvsem pa ne pozabite nase in na vam drage ljudi in stvari ter jim 
namenite svoj čas in uživajte z njimi in ob njih brez slabe vesti in brez hitenja. Snovalci 
vašega najljubšega lokalnega glasila pa vam obljubljamo, da bomo tudi v prihodnjem  

letu zanimivi in izvirni – seveda z vašo pomočjo.
Miren in doživet božič ter srečno 2018!

Uredniški odbor Podblegaških novic
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Slavnostna akademija ob občinskem prazniku

Počastili 100-letnico izida Cvetja v jeseni 
in podelili priznanja
Letošnjo slavnostno akademijo so popestrili člani KD dr. Ivan Tavčar Poljane, 
ki so pod režijsko taktirko Andreja Šubica (tudi letošnjega nagrajenca) odigrali 
prizore iz Cvetja v jeseni med vmesnimi inserti iz istoimenskega filma. Nagradili 
so tudi letošnje občinske nagrajence – teh je bilo kar devet. Častni občan je 
postal Alojzij Oražem, dolgoletni župnik v župniji Trata - Gorenja vas.

ANDREJ ŠUBIC, 
prejemnik plakete za obsežno gledališko in 
književno ustvarjanje v Poljanah

Andrej Šubic se je rodil 21. 8. 1960 v Ho-
tovlji pri Poljanah. Po gimnaziji je nadaljeval 
šolanje na Medicinski fakulteti v Ljubljani in 
ga leta1986 dokončal, specializacijo je opravil 
leta 1995. Od leta 1997 je zdravnik družinske 
medicine v Škofji Loki, kjer tudi živi.

Začetki njegovega kulturnega delovanja 
segajo v osnovno šolo. 

Kasneje je v Poljanah z otroki naštudiral 
Čarobno košaro, ki je bila posneta za TV Slo-
venija, Ptičke brez gnezda, ki jih je odkupil Can-
karjev dom v Ljubljani … Izstopa dramatizacija 
in režija Tavčarjeve Šarovčeve slive pa Dan 
žena in uspešnice Douhtar kar tok. Kot igralec 
se je preizkusil v več kot 30 vlogah.

V Poljanah 
je kot organiza-
tor in izvajalec 
počastil jubileje 
pisa telja Ivana 
Tav čarja 1981 
in  1982 te r 
2011 z izvedbo 
Tavčarjevega 
kulturnega ted-
na. Ob 90-let-
nici pisateljeve 
smrti je prip-
ravil Poljansko 
retrospektivo s štirimi predstavami v poljanskem 
narečju. Z založbo Modrijan je izdal drama-
tizacije Tavčarjevih del v poljanskem narečju: 
Šarucovo slivo, Ravbarskega cesarja in Cvetje v 
jeseni, ki je izšla ob stoletnici njenega izida.

Andrej Šubic: »Kultura je kolektivni šport, 
zato se zahvaljujem družini ter Poljancem, ki 
vedno pristopijo zraven, ko je treba. V kulturi, 
posebno amaterski, je danes zelo težko. Vse se 
profesionalizira, razpisuje se projekte in v te pro-
jekte amaterji ne morejo vstopati. Amaterji posta-
jajo ogrožena vrsta, zato jih negujte kot punčico 
svojega očesa. Ta amaterska dejavnost ni samo 
končni produkt, npr. predstava na odru, ampak je 
vse, kar paše zraven – druženje, ustvarjanje sk-
upnosti, so spomini, in to dolgi dolgi. Izobražujte 
režiserje, igralce, organizatorje amaterske kulturne 
dejavnosti. S tem bo območje oplemeniteno.«

ŽUPNIJA POLJANE  
NAD ŠKOFJO LOKO, 
prejemnica plakete za 600-letno duhovno 
poslanstvo ter za ustvarjanje in ohranjanje 
kulturne dediščine v Poljanski dolini

Župnija Poljane je nastala kot prva samos-
tojna župnija z zavetnikom sv. Martinom za 
celotno Poljansko dolino leta 1417 iz pražupnije 
sv. Jurija v Stari Loki. Cerkvenopravno je tedaj 
pripadala Oglejskemu patriarhatu. Iz Poljan se 
je vse od ustanovitve duhovno in materialno 

Alojzij Oražem

Priznanje za častnega občana – prevzel ga je sedanji župnik 
na Trati Gregor Luštrek, ob njem dolgoletna Oražmova gos-
podinja Marija Miklavčič. 

Andrej Šubic, poljanski rojak

ALOJZIJ ORAŽEM, 
častni občan 

Naziv je posthumno prejel za dolgoletno 
zgledno pastoralno delo ter skrb za ohranjanje 
cerkvene stav bne dediščine Župnije Trata - 
Gorenja vas. Alojzij Oražem je bil rojen 24. 
februarja 1932 v Sodražici na Dolenj skem 
družini s šestimi otroki. 

Leta 1953 je po služenju vojaškega roka 
vstopil v semenišče. V duhovnika je bil 
posvečen junija 1958 ter istega leta v rojstni 
Sodražici pel novo mašo. Služboval je  kot 
kaplan v župniji Šentjernej. Leta 1964 je bil 
imenovan za župnika župnije Šentjanž na 
Dolenjskem. V župnijo Trata - Gorenja vas 
je prišel leta 1976 in tu ostal 28 let.

Na gospodarskem področju so že prvo 
leto po njegovem prihodu stekli postopki 
za izgradnjo novega župnijskega doma, 
ki je bil dokončan leta 1981. V cerkvi sv. 
Janeza Krstnika v Gorenji vasi je bila najprej 
obnovljena električna napeljava ter urejena 
zunanja osvetlitev. Največjo prenovo pa je 
župnijska cerkev doživela leta 2002, ko je 
dobila današnjo podobo. Skrb je posvečal tudi 
obnovi podružničnih cerkva. Tako v farni kot 
v vseh podružničnih cerkvah je bilo urejeno 
avtomatsko zvonjenje. S pomočjo faranov 
so bile v tem času obnovljene tudi številne 
kapelice in znamenja.

Župnikova dobra volja, delavnost in zavze-
tost ter vztrajnost, poštenost in skromnost so 
vseskozi spodbujali župljane, da so z veseljem 
sodelovali pri vseh obnovah po 
svojih močeh.

Leta 2004 je na svojo željo 
prevzel manjšo župnijo Trboje, 
kjer je duhovniško službo 
opravljal do svoje smrti 10. 
septembra letos.

Plaketo je prevzel gorenje-
vaški župnik Gregor Luštrek:

»Kar prepoznavam kot se-
danji župnik v župniji, je, da 
je njegova prisotnost še vedno 
zelo navzoča. Rad vas je imel, 
ko je bil tukaj, pa tudi, ko je 
odšel. S hvaležnostjo se ga 
spominjajte kot župnika, ki 
je dobro delal. Znal se vam 
je prilagoditi in prepoznati 
dobro v vas in je temu sledil. 
To je njegova veličina. Želim, 

da tudi vi njemu sledite, da sprejmete to, kar 
je med vas prinesel in med vami živel – ker 
je to nekaj živega, večnega, je evangelij, je 
beseda življenja. Želim si, da to priznanje 
ne bi bilo kot pečat, ki zaključi neko delo in 
gre v pozabo, ampak nadaljevanje njegovega 
dela.«
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oskrboval osrednji in tudi zahodni del Poljanske 
doline. V letih 1787 do 1823 so bile Poljane 
tudi dekanija, ki je združevala tri župnije, tri 
vikariate in štiri lokalije.

Najtežji čas je bila druga svetovna vojna 
z dogodki po njej. Leta 1954 je bila porušena 

veličastna ba-
roč na cerkev sv. 
Martina, od vzet 
prosvet ni dom, 
o d s t r a n j e n e 
številne kape-
l i c e .  S e d e ž 
župnije je bil 
dvajset let pri 
sv. Križu. Po 
zaslugi župnika 
Mira Bonče in 
faranov se je 
sedež župnije 
leta 1970 vrnil 
v novo sezidano 

cerkev sv. Martina v Predmost pri  Poljanah.
Leta 2008 so bili v Poljanah najdeni temelji 

romanske, gotske in baročne cerkve.
Življenje župnije je opisano v dveh zborni-

kih, »Poljane, kdo bo tebe ljubil« iz leta 2010 
in v letos izdanem »Stopinje v času«.

Župnija Poljane je domača fara številnim umet-
nikom, ki so ponesli ime kraja v svet, zgledno skrbi 
za kulturno dediščino, močno je vpeta v družabno 
življenje kraja in neguje duhovno življenje ne le 
Poljan, ampak tudi širšega okolja že 600 let.

Priznanje je prevzel sedanji župnik Jože 
Stržaj:

»Priznanja so zelo zanimiva iznajdba, eni jih do-
bijo za časa življenja, eni jih dobijo posthumno, eni 
pa čakajo 600 let. Ko smo izdali zbornik, smo šele 
videli primerjavo, da 600 let ni malo. 75 let preden je 
bila odkrita Amerika, je že bila ustanovljena župnija, 
35 let pred potrditvijo Ljubljanske škofije in 100 let 
pred poslanstvom Martina Lutra. Izdali smo zbornik 
Stopinje v času. Vsak izmed nas pušča sled in v 600 
letih se je naredilo kar veliko sledi.« 

ŽUPNIJA LESKOVICA, 
prejemnica plakete ob počastitvi 500-letni-
ce posvetitve cerkve sv. Urha

Letos mineva 500 let od posvetitve cerkev sv. 
Urha v Leskovici, ki je bila leta 2008 razglašena 
za kulturni spomenik lokalnega pomena. Do leta 
1735 je bila podružnica poljanske fare, leta 1853 
pa je postala župnija.

Do cerkve, ki kaže zna čilnosti zgodnje 
baročne arhi-
tekture, vodijo 
stop ni ce iz leta 
1847 in so eno 
na j s t a re j š ih 
znanih del iz 
hotaveljčana. 
Velik kamnit 
oltar in portal 
je izdelal Janez 
Vurnik, oltarna 
slika zavetnika 
sv. Urha je delo 
I v a n a  G r o -
harja, križev 
pot pa Štefana 
Šubica.

Izdali so zbornik »Naših 500 pomladi pod varst-
vom sv. Urha« z zgodovinskim orisom župnije ter 
umetnostno-zgodovinskim opisom cerkve, pred-
stavljene so znane osebnosti ter kapelice, posebej 
pa še duhovniki, ki so pustili svoj pečat, med njimi 
pokojni Božidar Slapšak, ki je v Leskovici deloval 
od leta 1988 do svoje smrti leta 2005.

Praznovanje jubileja se je zaključilo oktobra 
z misijonom.

Priznanje je prevzel župnik Jože Dolenc:
»Zahvaljujem se za priznanje vsej župniji. 

500-letnica cerkve je lep jubilej in veliko smo 
delali, skupaj načrtovali in izvajali, zato gre 
priznanje mnogim mojim sodelavcem, zato se 
vsem zahvaljujem. 8. leto sem v Leskovici, pa 
sem na občini vedno čutil neko naklonjenost in 
iskreno prijaznost ter pripravljenost pomagati 
nam hribovcem pod Blegošem. Hvala za 
pomoč, to razumevanje in prijateljstvo, kar bo v 
moji moči, ga bom skušal graditi še naprej.« 

mag. TONE KOŠIR, 
prejemnik priznanja za izvirne opise krajev, 
ljudi in življenja na Lučinskem

Tone Košir je bil rojen 9. 5. 1937 pri Mihu 
na Dolgih Njivah. Osnovno šolo je obiskoval v 
Lučinah, nižjo gimnazijo v Gorenji vasi, klasično 
pa v Ljubljani. Leta 1962 je diplomiral na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani, specializacijo je 
končal 1974, magisterij iz javnega zdravstva pa 

KULTURNO-UMETNIŠKO  
DRUŠTVO SOVODENJ, 
prejemnik priznanja za oblikovanje kultur-
nega utripa v minulih 70 letih

Kulturno ustvarjanje je zaživelo že v času 
med obema vojnama, ko je v Novi Oselici 
delovalo prosvetno, na Sovodnju pa sokolsko 
društvo. 1947 so ustanovili Svet ljudske kulture 
in ga leta 1950 preimenovali v Kulturno umet-
niško dru štvo Boštjan Jezeršek, od devetdesetih 
let ustvarjajo pod imenom KUD Sovodenj.

Med 1956 in 1979 je v okviru društva deloval 
kino, nekaj let dva pevska zbora in tamburaška 

skupina  te r 
gledališka de-
javnost.

V začetku 
novega tisoč-
letja je prihod 
mladih dru-
štveno delo-
vanje izdatno 
poživil. Kon-
cept predstav 
s o  p o v s e m 
s p r e  m e n i l i . 
Vse od ideje, 
téme in post-
avitve na oder 
p r i p r a v i j o 
gle dališčniki 

sekcije Neč Bat Teater sami; v zadnjih letih prip-
ravijo kar po dve predstavi, v enajstih sezonah 
se jih je zvrstilo že 15, nekaj od teh so selektorji 
izbrali za Srečanje gorenjskih komedijantov. 
S skeči sodelujejo na pouličnem festivalu Ana 
Desetnica in gostujejo po Sloveniji.

Sekcije so še mladinski pevski zbor Manual, 
narodno-zabavni ansambel Podjelovški glas in 
dramska skupina Podružnične šole Sovodenj. 
Desetletje je ustvarjala še glasbena skupina Red-
Pil. Organizirajo tudi številne druge dejavnosti.

Priznanje je prevzel predsednik Jernej Kokelj:
»V imenu društva se najlepše zahvaljujem 

za priznanje. Obljubim, da bomo v prihodnje, 
ko bomo ‘špilali’ po dvoranah, prav tako imeli 
veliko smeha.«

OŠ POLJANE, PODRUŽNIČNA ŠOLA 
JAVORJE, 
prejemnica priznanja za vpetost šole v 
življenje Krajevne skupnosti Javorje 

Šolstvo v Javorjah ima več kot stoletno 
zgodovino. Prva prava šolska zgradba, katere 
ime je bilo: Javna občna ljudska šola v Javorjah 
nad Škofjo Loko, je bila zgrajena pred sto-
dvanajstimi leti. Številnim generacijam otrok, 
ki so se v njej izobraževale in vzgajale, je 
naravnala nadaljnjo življenjsko pot.

Letos obiskuje šolo 45 učencev ter 25  otrok 
v vrtcu, šola je podružnica Osnovne šole Pol-
jane. Ob rednem delu se v šoli odvijajo pestre 
dodatne dejavnosti. Vključujejo se v različne 
projekte, kot so EKO šola in EKO vrtec, v 
projekt Turistične zveze Slovenije in druge. 
Ponosni so na t. i. Meteoritkovo pot, ki vodi do 
mesta najdbe meteorita Javorje in so jo sooblik-
ovali v okviru turističnega krožka.

Pripravljajo odmevne prireditve, med njimi 
sta bili počastitvi 100- in 110-letnice ustanovitve 

1981 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Skoraj 
30 let je delal v Osnovnem zdravstvu Gorenj-
ske. Leta 1990 je postal namestnik ministrice 
za zdravstveno in socialno varstvo Republike 
Slovenije. Poklicno pot je sklenil z izdajo knjige 
Splošna medicina, v kateri je prikazal zgodovino 
splošne medicine v Sloveniji do leta 1992. 

Živi v Škofji Loki. Po upokojitvi se je 
lotil raziskav s področja zdravstva. Nastali so 
opisi organiziranega zdravstvenega varstva in 
babištva na Loškem ter delovanja Rdečega križa 
na Škofjeloškem.

Načrtno je raziskoval tudi zgodovino domačih 
krajev. V delu Korenine našega drevesa, Mihov 
rod,  je opisal svojo rodbino. V knjigi  Suhi Dol in 
Suhodovci  je opisal domačije in rodove Suhega 
Dola. Zbrana in nova gradiva so bila osnova 
obširnemu delu Življenje na Lučinskem.

Letos, ko praznuje 80 let, je postal tudi častni 
član Muzejskega društva Škofja Loka.

Tone Košir: »Zahvaljujem se za priznanje, a 
povedati moram, da zadeve še niso zaključene. 
Tja do 104. leta svojega življenja imam še plane, 
videl bom, kako daleč bo šlo. Prva reč, ki je zdaj 
na vrsti: odkrili smo celo vrsto novih podatkov 
o lučinski šoli, ki bo 2019 praznovala 80 let. Za 
takrat pripravljamo posebno izdajo, saj mislim, 
da Lučine to zaslužijo.«

Plaketo Župnije Poljane je 
prevzel župnik Jože Stržaj.

Priznanje, namenjeno Župniji 
Leskovica, je prevzel župnik 
Jože Dolenec.

mag. Tone Košir, lučinski rojak

V KUD Sovodenj so prejeli 
priznanje ob 70-letnici delo-
vanja. Prevzel ga je predsednik 
Jernej Kokelj.
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šole, spomnijo 
se  s tare jš ih 
občanov, pri-
jazno odpro 
vrata sreča-
n jem v  ok -
viru krajevne 
s k u p n o s t i , 
nu dijo pros-
tor različnim 
razstavam in 
športni rekre-
aciji.

Priznanje je 
prevzela vodja 
šole Maja Ko-
kalj:

»Vsi na šoli smo bili veseli in počaščeni ob 
prejemu priznanja, v imenu vseh se iskreno zah-
valjujem Krajevni skupnosti Javorje, predsed-
niku Cirilu Aliču, vsem krajanom, organizacijam 
in posameznikom za dobro sodelovanje ter OŠ 
Poljane ter ravnateljici Metki Debeljak. Naše 
vodilo je misel župana ‘skupaj moramo držati’, 
upam, da bomo skupaj držali še naprej in tako 
plemenitili sodelovanje med šolo in krajem.«

UREDNIŠKI ODBOR KNJIŽNIH IZDAJ
 »Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del«, prejemnik 
priznanja za opise življenja in ljudi v KS 
Sovodenj in fari Nova Oselica 

Prva in druga knjiga Moj kraj skozi čas, 
ki sta izšli pod okriljem Krajevne skupnosti 
Sovodenj 2007 in 2017, sta bogati kroniki pros-
tora, časa, življenja in ljudi pod Ermanovcem, 
Bevkovim vr hom in Sivko. 

Za izdajo edinstvene literature sta zaslužna 
uredniška odbora v delno različni sestavi. V prvi 
knjigi je zbranih za 496 strani prispevkov in 260 
fotografij, v drugi pa 751 strani in 900 fotografij 

ter starih do-
kumentov.

Zap i sane 
besede avtor-
jev ohranjajo 
bogastvo ust-
nega izročila 
in zgodovin-
skih virov za 
poselitev ne koč 
in da nes, uprav-
no ureditev od 
srednjega ve ka 
naprej, na sta-
nek in razvoj 
župnije Nova 
Oselica, šolstva, 
pomembnejših 

dogodkov in navad, opise nekdanjih meja, veliko 
izvemo o urejeni infrastrukturi, storitveni dejavnos-
ti, obrti, podjetništvu in industriji, kmetijstvu. Pišejo 
o zgodbah ljudi z umetniškimi darovi, o kmečkih 
zdravilcih, o borbi prebivalcev za preživetje doma 
in v izseljeništvu. Predniki so prinašali posebnosti 
govora s tolminskega in loškega območja. 450 let je 
narečni govor bogatil bero besed na predstavljenih 
340 domačijah in domovih. Dolgo in plodno ob-
dobje je prehodilo devet društev. 

Priznanje je prevzel predsednik KS So-
vodenj Stanko Bajt:

»V imenu uredniškega odbora se najlepše 

zahvaljujem za prejeto priznanje, na katerega 
smo res zelo ponosni. S pripravo obeh izdaj ni 
bilo malo dela, z gradivom, ki smo ga pose-
dovali za izid obeh knjig. Zahvala tudi vsem, 
ki so sodelovali v uredniškem odboru. Trije 
udeleženci so žal že pokojni.« 

JAKOB DOLINAR, 
prejemnik priznanja župana za pridobljeni 
naziv ‘mladi gospodar leta 2017’

Jakob Dolinar iz Stare Oselice je inženir 
kmetijstva, ki je zaključil tudi Višjo šolo živilstva 
in prehrane. Letos si je na tekmovanju za naziv 
mlade kmetice in mladega gospodarja 2017, ki je 
potekalo v Gorjah pri Bledu, med 16 sodelujočimi 
prislužil naziv »mladi gospodar 2017«.

Tekmovanja se je udeležil prvič. V teoretičnem 
delu je pokazal poznavanje predelave mleka, 
izdelave suhomesnatih izdelkov in piva ter rast-
linstva in živalstva Triglavskega narodnega parka. 

Odlično opravljeno praktično delo je pripomoglo 
k imenitnemu nazivu mladeniča, ki skupaj s starši, 

23. novembra je v Poljanah že drugo leto 
zapored pred občinskim praznikom nastopil 
Orkester slovenske vojske. Glasbeniki so se 
predstavili že lani in obljubili so, da pridejo tudi 
letos. Dogodek tako postaja tradicionalna popes-
tritev ob dogajanju ob občinskem prazniku. Kot 
gost je nastopil svetovno znani tenorist Janez 
Lotrič iz sosednje Selške doline, ki je priznal, da je 
tu v Poljanski dolini nastopil samo enkrat, in sicer 
ob odprtju prenovljene Ažbetove domačije. 

Da pa je začutil, da je med glasbeniki in 
obiskovalci stekel »nek fluid, ki je preskočil z odra 

Koncert orkestra slovenske vojske v Poljanah

Orkester slovenske vojske je že v drugo nastopil v Poljanah ob občinskem prazniku. Tokrat z 
gostom tenoristom Janezom Lotričem.

Fo
to

: A
leš

 M
ra

k

med publiko. Bolj ko je šlo proti koncu, bolj je bila 
publika navdušena, in to iskreno«. 

Čudovito uigran orkester je s pestrim glas-
benim programom ponovno navdušil polno 
dvorano, ki je zato ob sklepu koncerta navdušeno 
aplavdirala v ritmu slovite skladbe Johana 
Straussa Radetski marš, za dirigentsko palico pa 
je na povabilo dirigentke Andreje Šolar samoza-
vestno poprijel kar učenec gostujoče šole.

Člani Orkestra slovenske vojske so obljubili, 
da se tudi v tretje vrnejo v Poljansko dolino – pri-
hodnje leto novembra.                               D. P.

Namesto slavnostnega nagovora se je letos 
župan odločil, da bo pred slovesno podelitvijo 

v pogovoru odgovoril na nekaj vprašanj.
Med drugim se je dotaknil resnejših tem, 

projektov, ki so bili izpeljani letos ter načrtov 
v prihodnje. O tem več tudi v intervjuju z 

njim, ki si ga lahko preberete na naslednji 
strani. Med drugim je omenil tudi 100-letnico 
Visoške kronike in  na pomenljivo vprašanje 

o tem, kdo piše nadaljevanje Visoške 
kronike,  namignil, da jo zadnjih pet let, kar 
občina intenzivno obnavlja dvorec, piše kar 
Milan Čadež. Nekaj smeha med publiko je 
prineslo tudi vprašanje, kako je z ženskimi 
kvotami, saj je tokrat občinsko priznanje na 

odru prevzela le ena ženska.
Vsakega nastopajočega, nagrajenca in tudi 
župana je napovedal odbran kratek insert 

iz Cvetja v jeseni, za kar je odlično poskrbel 
režiser Andrej Šubic.

mamo Danico in očetom Zvonkom, obdeluje 
57 hektarjev veliko hribovsko kmetijo, ki jo je 
prevzel pri 25-ih letih. Usmerjeni so v živinorejo 
in prirejo ter predelavo mleka v različne mlečne 
izdelke, ki jih prodajajo na domu. 

Jakob Dolinar: 
»To je priznanje ne le zame, ampak tudi za 

kmetijo, predvsem za moje starše, od katerih 
sem se največ naučil, najbolj to, da si je treba 
vzeti čas tudi za kakšno izobraževanje, saj 
ti vsako znanje lahko enkrat koristi. Iskrena 
hvala tudi navijačem, ki so šli z mano. Vsako 
priznanje, vsaka zmaga ni veliko vredna, če 
nimaš nikogar, s komer bi to proslavil.« 

Foto: Vito Debelak, arhiv Občine GVP

Priznanje Podružnične šole 
Javorje je prevzela vodja Maja 
Kokalj.

V imenu uredniških odborov obeh 
knjižnih izdaj Moj kraj skozi čas 
je priznanje prevzel predsednik 
KS Sovodenj Stanko Bajt.

Jakob Dolinar, mladi gospodar 2017 in županov 
nagrajenec
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Po čem si boste zapomnili letošnje leto?
Zapomnil si ga bom po odlično izpeljanih 

dogodkih ob praznovanju 100-letnice povesti 
Cvetje v jeseni  in po tem, da je bil Visoški 
ambient s Tavčarjevim dvorcem in sosednjo 
Debeljakovo domačijo razglašen za kulturni 
spomenik državnega pomena. To je rezultat 
našega petletnega načrtnega dela pri obnovi 
dvorca, zato že pripravljamo načrte tudi za 
nadaljevanje obnove, ki jo bomo z enako inten-
zivnostjo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

Kaj je še ostalo nedokončanega in bo 
treba storiti v prihodnjem letu?

Ostaja nam glavnina investicije v športno 
dvorano v Gorenji vasi in projekt protipoplavne 
varnosti v Poljanah. Zasnovanih pa imamo tudi 
že vrsto drugih projektov, tako na področju 
obnove cest, občinskih kot državnih, kot na 
področju obnove šol na Sovodnju in v Javor-
jah, v Lučinah pa zunanje ureditve ter seveda 
izgradnja vrtca v Poljanah. 

Kako je s protipoplavno zaščito v Polja-
nah? Kako napreduje?

Vsa dokumentacija projekta je že v drugi 
recenziji na Ministrstvu za okolje in prostor, v 
potrditev pa smo jim poslali tudi že razpisno do-
kumentacijo. Ko bosta ta dva dokumenta potrjena, 
bomo lahko objavili razpis za izbiro izvajalca del. 
Vso potrebno dokumentacijo smo hitro pripravili 
in želeli bi si, da bi tudi na ministrstvu vse skupaj 
steklo hitreje, a so žal postopki zelo natančni. Pris-
tojna direkcija ima veliko projektov, previdni pri 
potrjevanju pa so tudi zato, ker gre v našem prim-
eru za 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. 
Ta sredstva so že zagotovljena, zaradi povečanja 
obsega del pa je v obravnavi predlog odobritve 
dodatnih sredstev, saj želimo glede na predloge 
strokovnjakov vključiti vse ukrepe, ki prispevajo 
k izboljšanju poplavne varnosti, saj bo le tako 
investicija dosegla optimalen namen.

Ena največjih investicij občine je izgrad nja 
športne dvorane. Ali gre vse po načrtih?

Gradnja športne dvorane gre po predloženi 
časovnici. Zgrajena je osnovna betonska stena 
okrog dvorane, zabetoniran je tudi zalogov-
nik. Izvajalec na svoji lokaciji že izdeluje ce-
lotno leseno konstrukcijo objekta, na terenu pa 
potekajo dela, ki so v danih vremenskih razmerah 
možna. Postavitev lesene konstrukcije je predvi-
dena konec februarja, ko bodo potekala tudi 
ostala gradbeno-obrtniška dela, da bomo lahko 
objekt v prihodnjem letu predali namenu. 

Več kot potrebno bo tudi povečanje pros-
tora v vrtcih. Prvi je na vrsti vrtec v Poljanah. 
Ali je že kaj več znanega o začetku del?

Avgusta smo pridobili gradbeno dovoljenje, 
z gradnjo pa bomo začeli po končani investiciji 
v športno dvorano v Gorenji vasi, torej leta 
2020. Zgradili bomo šestoddelčni vrtec, ki bo 
nadomestil dva oddelka, ki sta zdaj v lovskem 
domu, dva oddelka v prostorih OŠ Poljane, dva 

Intervju: Milan Čadež, župan

»Realizirali smo 90 odstotkov zastavljenih načrtov«
V zadnji številki glasila v letu že tradicionalno objavljamo intervju z županom, da 
na kratko povzamemo dogajanje preko leta, spomnimo na odmevnejše projekte 
in strnimo načrte za v prihodnje.

pa bosta nova. Novo bo tudi otroško igrišče. 
To je več, kot je bilo sprva predvideno, saj 
smo videli, da tudi v šoli primanjkuje pros-
tora, do svojega kabineta pa bodo prišle še 
vzgojiteljice. 

Ali ste že razmišljali tudi o povečanju 
oziroma izgradnji novega vrtca v Gore-
nji vasi na novi lokaciji? Šola bo v prihod
njih letih zaradi močnih generacij otrok 
potrebovala dodatne učilnice, vrtec pa tudi 
dodatne skupine. S selitvijo vrtca na novo 
lokacijo bi tako lahko rešili oba problema.

Ne, ni še bilo pobude v tej smeri. Redno 
spremljamo število rojstev, ki se giblje med 100 
in 120 otrok letno. Uradni podatki tudi izkazu-
jejo, da se je v zadnjih dveh letih število rojstev 
na območju šolskega okoliša znižalo. Vedno 
je treba gledati, da so prostori polni. Največji 
problem je, da bi bili prostori prazni. Raje vi-
dim, da je v vrtcih nekaj vrste za sprejem. 

Predvidena je tudi energetska obnova 
podružničnih šol na Sovodnju in v Javorjah. 
Za kdaj je predvidena in kaj bo zajemala?

Po investiciji v vrtec v Poljanah bo na vrsti 
povečanje podružnične šole v Javorjah za od-
delek vrtca in oddelek šole, prav tako pa bomo 
stavbo energetsko sanirali in zamenjali ogrevalni 
energent. Že v 2019 pa načrtujemo tudi ener-
getsko sanacijo PŠ Sovodenj, ki bo vključevala 
zamenjavo oken, energetskega ovoja stavbe, 
strešne kritine in ogrevalnega energenta. Pred 
leti smo v Lučinah že uredili energetsko sanacijo 
objekta, tukaj nas čaka še menjava energenta.

Ali so predvidene tudi ureditve drugih 
krajev po občini, ne le središč? Če da, kdaj 
in kaj se bo urejalo?

Večja središča morajo biti urejena, urejamo 
pa tudi druge kraje. Na Sovodnju bomo prihod-
nje leto uredili avtobusno postajo s parkiriščem, 
drugi objekti v kraju, razen šole, pa niso v javni 
lasti. Prihodnje leto se bo začela rekonstrukcija 
državne ceste med Trebijo in Sovodnjem, v 
Javorjah je bilo že veliko narejenega pri ka-
nalizaciji in na vodovodu, letos smo zaključili 
obnovo daljšega odseka glavne dostopne ceste, 
urediti je treba še poslovilne vežice. V Lučinah 
smo rekonstruirali cesto, uredili in energetsko 
sanirali šolo, letos smo pri vrtcu dogradili 
teraso. Na Trebiji smo v resnih pogovorih za 
oživitev Doma pod Planino. Vedno gledamo, da 
se v vseh večjih krajih krajevnih skupnosti kaj 
dela in dogaja. Vnaprej pa se projektira cesta 
Lučine–Suhi Dol. Povem pa lahko, da smo letos 
realizirali 90 odstotkov zastavljenih načrtov.

Kako je zaživel Zavod Poljanska dolina, ki 
je bil ustanovljen poleti? V čem se kaže, da je 
bila odločitev za njegovo ustanovitev dobra?

Kaže se predvsem v primerih dobrih praks 
drugje po Sloveniji, kjer so javni zavodi tisti, ki 
lahko delajo na promociji in prodaji produktov, 
ki jih pripravljajo občina in društva. Po nekaj 

mesecih dela je težko reči, kako deluje. Važno je, 
da se najprej naredi presečno stanje, kaj je bilo do 
zdaj narejeno glede prireditev, nočitev, ponudbe 
... Čez nekaj let pa bomo lahko ocenili, ali smo na 
posameznem področju naredili korak naprej, ali se 
povezuje ponudnike, produkte. Lahko pa zatrdim, 
da je zavod dobro začel svoje delo, izvedel vse 
zastavljene cilje za tekoče leto, zato bo že v prihod-
njem letu  širil dejavnosti na nove aktivnosti.

Zdaj zavod vodi vršilka dolžnosti. Kdaj 
je predvidena objava razpisa za direk-
torja? Boste iskali še kakšnega strokovnega 
sodelavca?

Na vsak način. Najprej pa moramo postaviti 
osnovno bazo, da se vidi, kdo, kaj, kje dela. 
Potem bomo pa videli. Ni skrivnost, da se zelo 
povezujemo z Občino Bled, kjer preko celega 
leta gostijo veliko turistov. Tudi njihova želja 
je, da bi turiste v kraju zadržali čim dlje, zato 
svojim gostom z veseljem ponudijo možnost 
ogleda zanimivosti naše občine.  

Katere bodo vaše ključne prioritete v 
prihajajočem letu?

To je gotovo ureditev državnega cest-
nega omrežja: Trebija–Sovodenj, Gorenja 
vas–Todraž, Lučine–Suhi Dol, Gorenja vas–
Hotavlje, krožišče v Poljanah in projektiranje 
krožišča na Hotavljah. Med prioritete sodi tudi 
podpis pogodb z Ministrstvom za obrambo, 
saj je med podjetniki precej interesa za najem 
poslovnih prostorov v Todražu. Nadaljevali 
bomo tudi z investicijami na Tavčarjevem dvor-
cu. Prihodnje leto bomo naredili hidroizolacijo 
in drenažo okoli dvorca ter v notranjosti uredili 
toaletne prostore. Naloga občine je tudi, da 
vzdržuje tematske pešpoti in kolesarske poti 
po občini, ki so odlično obiskane. 

Čaka nas tudi veliko dela in prireditev. V 
kratkem bomo tako podpisali petletno pogodbo 
za gostitev Festivala družin na Visokem. 

Kaj želite občanom v letu 2018?
Kratko in jedrnato želim vsem skupaj trdne-

ga zdravja in dobrega sodelovanja. Zahvala za 
sodelovanje pa gre najprej mojim sodelavcem 
v občinski upravi, občinskemu svetu, svetom 
krajevnih skupnosti in našemu poslancu Žanu 
Mahniču za odlično sodelovanje in veliko 
pomoč pri pomembnih državnih projektih.

Hvala za pogovor.
Tina Dolenc



8

Dnevni red je obsegal kar 14 precej obsežnih 
točk, najdlje pa so se ustavili pri pitni vodi, 
obnovi in dozidavi šole, izgradnji poslovilne 
vežice ter cestah. 

Župan Milan Čadež je izpostavil, da so v 
KS Javorje uspešno zaključili več projektov, 
direktorica Občinske uprave Elizabeta Rakovec 
pa poudarila, da so v preteklih letih prav na tem 
območju izpeljali največje projekte v občini. Za 
vodovod in kanalizacijo so pridobili nepovratna 
sredstva v višini 1,1 milijona evrov, naložbe pa so 
bile skupaj vredne okrog tri milijone evrov. Hkrati 
z izgradnjo kanalizacije so obnovili tudi cesto, 
zgradili pločnike ter uredili javno razsvetljavo. 

Šola – večja in obnovljena do 2021 
Krajane je zanimalo, kako je z obnovo šole. 

Da je stanje zaskrbljujoče, dokazuje peticija 
staršev, ki so jo naslovili na šolo. Po njej so v 
KS preverili dejansko stanje in ugotovili, da 
manjka za eno nadstropje prostorov. 

Župan je odgovoril, da bo šola »dograjena 
v letu, ko bo vstopila močna generacija 2016«. 
Na dokončno energetsko sanacijo in ureditev 
mansarde (kjer bodo pridobili nekaj prostorov) 
torej računajo do leta 2021. Investicija naj bi 
presegla pol milijona evrov. »Vložili bomo vse 
napore, da bomo pri tem uspešni,« je poudarila 
Elizabeta Rakovec. 

Je vodo res potrebno klorirati? 
»Z motnostjo in kloriranjem vode iz 

vodovoda Četena Ravan–Zapreval nismo za-
dovoljni«, so izpostavili krajani. Poudarili so 
pomanjkanje nadzora nad izgradnjo vodovoda. 
Kristina Knific z Oddelka za okolje, prostor in 
infrastrukturo je odgovorila, da je odgovornost 
občine, da pripravi bakteriološko neoporečno 
vodo. Krajani so trdili, da so bili glede kloriranja 
zavedeni in da ne razumejo, zakaj je potrebno 
stalno kloriranje, ne samo občasno. Ter še, da 

Z zbora krajanov v Javorjah

Najbolj jih moti klorirana voda
Na izrednem zboru krajanov v Javorjah, ki ga je na zahtevo Iniciative za 
pravično, pošteno in pregledno poslovanje s podpisi več kot pet odstotkov vo-
livcev (66 podpisov od 500) v KS Javorje sklical župan, se je v telovadnici šole 
konec novembra zbralo okrog 80 prebivalcev Javorij in okoliških vasi.

je cena vode za kubik previsoka. Na občini 
so zatrdili, da niso predvideli, da bo potrebno 
kloriranje, ga je pa nujno potrebno izvajati zara-
di bakteriološke oporečnosti in da je njihova 
odgovornost, da pripravijo po vseh parametrih 
ustrezno pitno vodo. Voda je klorirana le do 
polovice dovoljene mejne vrednosti, iščejo pa 
že druge ukrepe oz. rešitve za pripravo pitne 
vode brez kloriranja, razmišljajo o namestitvi 
UV-lučke. In dodala, da vedno, ko se odločajo 
za dezinfekcijo, izberejo tisto, »ki je uporab-
nikom najbolj prijazna«. Cena pa, da je po vsej 
občini enaka (0,66 evra za m³). 

Ceste ‘zapostavljene’ zaradi vodovoda 
in kanalizacije? 

Krajane so bili sklepčni še, da je bilo »na 
vzdrževanju cest premalo narejenega«. Predsed-
nik KS Ciril Alič je povedal, da za vsako leto iz 
občinskega proračuna prejmejo 34 tisoč evrov 
za investicije in še 14 tisočakov za vzdrževanje. 
Kar ne zadostuje za izpeljavo vseh projektov, 
saj imajo vsaj 10 odsekov cest, ki bi potrebovali 
temeljito preplastitev ali rekonstrukcijo. 

Rakovčeva je pojasnila, da je od 380 kilo-
metrov občinskih poti 47 kilometrov v KS Ja-

Zbor krajanov je bil več kot potreben, so ugotavljali prebivalci krajev KS Javorje.
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vorje. Pojasnila je, da je zato, ker so »v zadnjih 
letih pretežno vlagali v kanalizacijo in vodovod, 
trpel cestni program«. So pa letos pričeli s 
temeljito obnovo glavne ceste v Javorje, ki v 
več kot 20 letih obstoja občine ni bila deležna 
tako temeljite obnove. 

Na občini so sicer že pozvali vse krajevne 
skupnosti, da jim pošljejo nabor vseh za obnovo 
potrebnih odsekov, ki jih bodo vključili v cestni 
program. 

Krajani Javorij so te že izpostavili: Javorje–
Predole, odsek vojaška cesta–tenis–Četena Ra-
van ter Murave–Žetina in Murave–Zapreval. 

Posebej cesta Javorje–Predole je v zim-
skem času zelo nevarna, ker je zelo ozka, ni 
izogibališč in ni zaščitnih oz. varnostnih ograj, 
na kar je že večkrat opozarjala tudi svetnica KS 
Marjeta Kokalj. Občani se sprašujejo, kdo bo 
odgovarjal, če pride do kakršne koli nesreče. 

Zbor krajanov več kot potreben 
Matevž Demšar je povedal, da so na svetu 

KS člani večkrat opozorili, da je nujno sanirati 
leseno skulpturo v središču Javorij, ki jo je 
izdelal domači umetnik Peter Jovanovič, ki 
je tudi častni občan Občine Gorenja vas - Po-
ljane. Po mnenju Demšarja je bilo vodstvo KS 
prepočasno, zato je umetniško delo propadlo.

O planu dela za prihodnje leto je pri sotne 
seznanil Ciril Alič, prav tako z ureditvijo 
poslovilne vežice, kjer morajo še pridobi-
ti zemljišče. Župan je dodal le, da zaenkrat 
občina še nima predvidenih sredstev. Alič in 
Rakovčeva sta odgovorila tudi na vprašanje o 
optiki, torej o t. i. belih lisah. Prednost imajo še 
vedno tisti iz (od centra) bolj oddaljenih vasi. 
Ker Telekom obljube ni izpolnil, je nekaj naselij 
še brez optičnega omrežja. 

Glede na to, koliko krajanov se je zbralo, 
je prvopodpisani pod zahtevo Matevž Demšar 
ugotovil: »Vidi se, da je bil zbor krajanov 
potreben, ker nas je toliko prišlo.« Obenem 
pa so občani večinsko izglasovali, da se zbor 
občanov skliče vsako leto. Zahtevali so še, da so 
zapisniki sej sveta KS dostopni tudi na spletu, 
da bi bili vsi krajani bolj seznanjeni z dogajan-
jem ne le v KS, ampak tudi širše v občini. Tudi 
na to so na Občinski upravi že našli odgovor, 
in sicer da bodo zapisnike posameznih KS 
objavljali na spletni strani občine. 

Damjana Peternelj

Na vprašanja krajanov so odgovarjali predstavniki občine (prva z desne Kristina Knific, ob njej 
župan, zraven Elizabeta Rakovec) ter predsednik KS Javorje Ciril Alič (drugi z leve). Na povabilo 
župana se je zbora udeležil tudi direktor STC Stari vrh Tomaž Trobiš (prvi z leve).
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Kot je povedal Igor Kržišnik iz občinske 
uprave, je občini v letošnjem letu uspelo iz-
polniti vse pogoje za dokončno porušitev hiše. 
»Rušenje hiše je izvedel izvajalec Zare, d. o. 
o., ki je po rušitvi tudi uredil okolico na tem 
delu. Ocenjeni skupni strošek rušenja in ure-
ditve okolice je okoli osem tisoč evrov.« Pred 
rušenjem so morali začasno prestaviti obstoječo 
električno povezavo proti hišam v nadaljevanju 
vasi ter rešiti odvajanje obstoječih strešnih me-
teornih voda iz sosednjih hiš, saj so bili na tem 
delu žlebovi in odtoki v zraku kar združeni. 

»S sodelovanjem sosedov smo te težave 
uspešno rešili ter začasno prestavili električne 
instalacije, pri čemer so zelo odzivno sodelovali 
tudi električarji podjetja Elektro Ljubljana iz 
nadzorništva v Žireh. Vsem sodelujočim v tem 
projektu se iskreno zahvaljujemo in upamo, 
da bomo uspešno sodelovali še naprej.« Na 
mesto, kjer je stala hiša, bodo pozimi prestavili 
ekološki otok, ki zdaj stoji nasproti kapelice ob 
vhodu v Hotovljo. 

Poleg širitve ceste na tem delu pa občina v 
naslednjem letu v Poljanah predvideva še nekaj 
večjih projektov, in sicer v povezavi s poplavno 
ureditvijo Poljan, novim mostom čez Soro, pa 

Rušitev hiše ob cesti v dolino Hotovlje

Cesta v Hotovljo širša, preglednejša in varnejša
Novembra so v Hotovlji začeli z rušenjem hiše s hišno številko 15, ki je stala tik ob 
cesti v dolino Hotovlje. To je bil najožji del ceste v dolino, saj zaradi hiš, ki stojijo na 
obeh straneh, širitev ni bila mogoča. Občina je ob ponujeni priložnosti hišo odkupila, 
da jo v prihodnosti odstrani in s tem poveča širino cestišča na tem odseku.

Prodaja poslovnih 
prostorov

Občina Gorenja vas - Poljane prodaja 
pisarniške prostore v poslovni stavbi na naslovu 
Todraž 1, Gorenja vas. Predmet prodaje so 
posa mezni pisarniški prostori s skupnimi pro-
stori ter zunanjim dvoriščem in parkiriščem. 

Javni razpis za prodajo nepremičnine z 
javnim zbiranjem ponudb je objavljen na spletni 
strani občine, zavihek »Razpisi in objave«.

To jim je pred novo zimsko sezono uspelo 
s trdimi pogajanji, ki so se vlekla od februarja 
letos dalje. 

V podjetje je sicer Trobiš prišel lani septem-
bra, delati pa začel 2. novembra. Ugotovil je, 
da je STC že od leta 2007 v rdečih številkah in 
da je bila izguba večja od obvladljivih številk. 
»Podjetje sem prejel s 3,5 milijona obveznosti do 
Hete in z 800 tisoč kratkoročnih obveznosti do 
upnikov. Moja naloga je bila dvojna: poslovno 
prestrukturiranje in finančna sanacija. Problemov 
je bilo več, in sicer zamude pri predprodaji kart, 
zagotovitev kadra, nepripravljenost podjetja na 
novo sezono.« Ocenil je, da jim je uspelo sezono 
z 32 tisoč naštetimi smučarji izpeljati dokaj do-
bro. »Poravnali smo obveznosti do pogodbenih 
delavcev ter del obveznosti do Hete, kar pa ni 
zadostovalo, saj je prepovedala obratovanje 
šestsedežnice, ki tako poleti ni delovala.« 

S pomočjo loškega gospodarstva do 
900 tisočakov za odkup 

Začela so se trda pogajanja s Heto za delni 
odpis dolga. 29. septembra so se tako dogovorili, 
da STC Stari vrh od nje odkupi vseh šest leasing 
pogodb v vrednosti 900 tisoč evrov. To pomeni, 

STC Stari vrh

Heta odpisala za 2,5 milijona terjatev
Direktor STC Stari vrh Tomaž Trobiš je na novembrskem zboru krajanov v 
Javorjah predstavil poslovanje podjetja in načrte za letošnjo sezono. Podjetju 
je končno uspelo odkupiti vseh šest lizing pogodb od Hete Asset Resolution, ki 
jim je odpisala kar za 2,5 milijona evrov terjatev. Tako so rešili največje breme 
družbe, desetletje star finančni lizing.

da jim je uspelo, da bo Heta odpisala za več kot 
dva in pol milijona terjatev! Prvi obrok v vred-
nosti 180 tisoč evrov so 2. oktobra že plačali, 
naslednjega (720 tisoč evrov) bodo februarja 
prihodnje leto, finančni načrt za ta obrok je že 

zaključen. Izpostavil je tudi, da brez pomoči obeh 
županov občin, v lasti katerih je podjetje, ne bi 
mogli storiti toliko. Župan Gorenje vasi - Poljan 
Milan Čadež je povedal, da sta z loškim županom 
Miho Ješetom pomoč poiskala pri predstavnikih 
gospodarstva in uspelo jim je stopiti skupaj ter 
zagotoviti sredstva. »Nazadnje,« je še izpostavil, 
»je loško gospodarstvo stopilo skupaj leta 1989 
pri obnovi dvorca na Visokem!«

Na prvem mestu varnost smučarjev 
Za izpeljavo pretekle sezone se je Trobiš 

zahvalil 25 do zdaj zaposlenim, predstavil pa 
tudi vizijo poslovanja za naprej: podjetje lahko 
preživi, a ne na način kot doslej. »Do zdaj se 
ni še nihče lotil pokrivanja poletne sezone 
ter tudi ne posluževal evropskih sredstev«, 
je opozoril Trobiš in povedal, da je podjetje 
zmožno preživeti tudi samo z zimsko sezono, 
a z odpovedjo pogodb delavcem med poletjem. 
Poudaril je še, da sedemkrat toliko, kot je 
vrednost smučišča, dobi okolica, zato se nadeja 
dobrega sodelovanja z domačini.  

Za prihajajočo sezono je napovedal, da je 
na prvem mestu varnost smučarjev. »Če ne bo 
pogojev za smuko in če smučišče ne bo varno, 
ne bo obratovalo,« je bil odločen. Smučišče tudi 
ne bo obratovalo na božični in novoletni dan. 
Poudaril je še, da bodo »zadnji dan obratovanja 
v tej sezoni že pričeli razmišljati o naslednji.« 

Damjana Peternelj 

Hiša številka 15 v Hotovlji – prej in potem. Cesta 
v Hotovljo je odslej širša in precej varnejša.
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tudi izgradnjo krožnega križišča na regionalni 
cesti v Poljanah. 

Kristina Z. Božič
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Predpisi določajo zahteve, prav tako tudi 
pristojnosti in odgovornosti za ukrepanje. Če 
je voda na viru onesnažena, mora upravljavec 
vodovoda z ukrepi zagotoviti, da je distribuirana 
voda zdravstveno ustrezna. Zahteve za zdravst-
veno ustrezno pitno vodo določa Pravilnik o 
pitni vodi (v nadaljevanju Pravilnik). Ta določa, 
da zdravstveno ustrezna pitna voda ne sme vse-
bovati mikroorganizmov, parazitov in njihovih 
razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja 
nevarnost za zdravje ljudi, snovi v koncen-
tracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi 
lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. 
Skladna mora biti z zahtevami, ki so določene 
v prilogah Pravilnika. 

Upravljavec javnega ali zasebnega vodo-
voda, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali vsaj en 
javni objekt (v nadaljevanju vodovod), mora 
zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo na 
pipi uporabnika, uporabnik pa lahko v objektu 
uporablja samo pitno vodo iz vodovoda. Prav 
tako mora redno vzdrževati hišno omrežje, 
medtem ko je vzdrževanje vodovoda naloga 
upravljavca. Kakovost pitne vode se redno 
spremlja z notranjim nadzorom in monitor-
ingi. Če je pitna voda že na viru neskladna z 
zahtevami Pravilnika, mora upravljavec pravi-
loma zagotoviti ustrezno pripravo vode že pred 
distribucijo v omrežje. 

Postopki za pripravo pitne vode 
Postopki in tehnike priprave vode so odvisne 

od vrste onesnaževal, dostopnosti in opreme 
vodovoda in lahko vključujejo fizikalne, 
kemijske in biološke metode, samostojno ali v 
kombinaciji. Na območju naše občine so neka-
teri površinski viri pitne vode mikrobiološko 
neskladni  (občasno ali stalno vsebujejo bak-
terije), zato se mora zaradi varovanja zdravja 
uporabnikov voda dezinficirati. Za dezinfekcijo 
pitne vode se po navedbah Nacionalnega insti-
tuta za javno zdravje (NIJZ) običajno upora-

Dezinfekcija pitne vode

Kloriranje ali UV-lučka?
Zdrava pitna voda omogoča zdravo življenje in je dragocena javna dobrina, 
vendar jo pogosto dojemamo kot nekaj danega in se njene vrednosti zavemo 
šele, ko nam je zmanjka oziroma ko se njena kakovost poslabša.

Preprečevanje škodljivih vplivov človeka na 
vodne vire, ki so namenjeni oskrbi s pitno vodo, 
regulira država s predpisi, s katerimi se omejuje 

raba prostora na območju zaščitenih vodnih 
virov. Za območje naše občine je trenutno še v 
veljavi Odlok o varstvu virov pitne vode iz leta 

2000, v letu 2018 pa pričakujemo novo uredbo, 
s katero se bodo na novo zaščitili vodni viri, iz 
katerih se oskrbuje več kot 50 prebivalcev, in 

rezervni vodni viri zanje. Pristojna za ukrepanje 
v primeru kršitev je okoljska inšpekcija. 

bljajo različna kemijska sredstva: plinski klor, 
hipokloritne spojine, klorov dioksid, ozon in 
fizikalni postopki: UV sevanje (UV-dezinfekci-
ja), ultrafiltracija, prekuhavanje. 

V naši občini se za dezinfekcijo, kjer je to 
potrebno, uporablja postopek kloriranja in UV-
dezinfekcija. Oba postopka sta po presoji NIJZ 
varna, če se izvajata ustrezno in se nad njima 
izvaja zahtevan nadzor. Izbor vrste dezinfekcije 
je odvisen predvsem od karakteristik surove 
vode in značilnosti vodovoda. 

UV-dezinfekcija 
Prednostno se uporablja UV-dezinfekcija, 

ki vključuje obsevanje vode z UV-svetlobo 
(valovna dolžina od 400 do 100 nm). Ta inakti-
vira mikroorganizme s poškodovanjem njihovih 
nukleinskih kislin (DNA ali RNA) in s tem ovira 
razmnoževanje bakterij, virusov in parazitov 
v pitni vodi. Inaktivirani mikroorganizmi ne 
morejo več okužiti gostitelja (niso več infek-
tivni). Prednost UV-dezinfekcije v primerjavi 
s kloriranjem je, da v samo vodo ne vnaša 
dodatnih snovi. Nastajanje dezinfekcijskih 
stranskih produktov je pri UV-dezinfekciji in 
kloriranju možno, vendar se jih redno spremlja 
le pri kloriranju (potencialna tveganja). Upo-
rabo UV-dezinfekcije omejuje kakovost vode z 
vidika prepustnosti za UV svetlobo (motnost). 
Nadaljnja omejitev je, da UV-dezinfekcija nima 
rezidualnega učinka, kar pomeni, da samo z 
UV žarki dezinficirana  voda v vodovodnem 
omrežju ni zaščitena pred morebitnim naknad-
nim mikrobiološkim onesnaženjem. Zaradi 
navedenih omejitev UV-dezinfekcije ta pogosto 
ni primerna za večje vodovode.

Kloriranje – najpogosteje uporabljen 
postopek  

Kloriranje je po navedbah NIJZ najpogosteje 
uporabljen postopek dezinfekcije pitne vode 
v Sloveniji. Njegova »slabost« je reaktivnost 
prostega klora z naravno prisotnimi organskimi 
snovmi (npr. huminske in fulvinske kisline) v 
vodi površinskih izvirov. Za zmanjšanje tveg-
anja na minimum je zato potrebno kloriranje iz-
vajati z minimalnimi koncentracijami prostega 
klora in redno spremljati njegovo koncentracijo 
in koncentracijo njegovih neželenih stranskih 
produktov.

Koncentracija prostega klora v javnih vodo-
vodih naše občine se redno spremlja z rednimi 
»on-line« meritvami, alarmiranjem preko te-
lemetrije ter dodatnimi tedenskimi »ročnimi« 
meritvami. Regulirana vrednost (spodnja meja 
0,1 mg/l in zgornja meja 0,2 mg/l) prostega 
klora je dvakrat nižja od priporočljive koncen-
tracije s strani NIJZ (0,3–0,5 mg/l), medtem 
ko Svetovna zdravstvena organizacija navaja 
smerno zdravstveno koncentracijo prostega 

preostalega klora, ki še ne predstavlja tveg-
anja za zdravje, na 5 mg prostega klora v litru 
vode. 

Koncentracija neželenih produktov kloriran-
ja se v okviru notranjega nadzora redno spremlja 
tudi preko parametra trihalometani – vsota. Me-
jna vrednost po Pravilniku je 100 μg/l, direktiva 
EU (Council Direcitive 98/83/EC) dovoljuje 
začasno koncentracijo do 150 μg/l, medtem ko 
se izmerjene vrednosti v klorirani pitni vodi 
javnih vodovodov gibljejo do 10 μg/l.

Bakteriološko oporečna ali klorirana 
voda? 

Nekateri uporabniki pitne vode bi raje 
pili bakteriološko oporečno vodo namesto 
neoporečne in klorirane. Vse bakterije za 
zdravje ljudi res niso škodljive, nedvomno 
pa so zdravju škodljive bakterije, kot so Es-
chericha coli (E coli) in Enterokoki (mejna 
vrednost po Pravilniku je 0 kom/100 ml pitne 
vode). Njihova morebitna prisotnost kaže na 
fekalno onesnaženje in od upravljavca zahteva 
takojšnje ukrepanje in redno izvajanje  stalne 
dezinfekcije vode. Znaki in simptomi okužbe z 
E coli  se po navedbah stroke navadno pokažejo 
v obliki simptomov, ki so lahko driska, trebušni 
krči, močne bolečine in zatrdelost v trebušnem 
predelu ter slabost in bruhanje. Do okužbe lahko 
pride zaradi onesnažene in neustrezno dezin-
ficirane vode, neprimerno pripravljene hrane 
ali kontakta z okuženo osebo. Večje tveganje 
za okužbo je pri ljudeh s slabšim imunskim 
sistemom. 

V primeru suma na okužbo s pitno vodo je o 
tem potrebno nemudoma obvestiti upravljavca 
vodovoda. Več o tem tudi na spletni strani 
Občine Gorenja vas - Poljane.

dr. Kristina Knific

Polycom se v Dobje  
seli predčasno  

Da se bo podjetje Polycom v nove prostore 
v Industrijsko cono Dobje preselilo prej, kot je 
bilo načrtovano, so pisali v Financah.  

Še v začetku leta so ob položitvi temeljnega 
kamna 15. februarja načrtovali, da bodo prido-
bili za štiri milijone evrov novih naročil, so jih 
pa skoraj dvakrat toliko, za sedem milijonov na 
letni ravni, in to za prihodnjih pet let. To je bil tudi 
razlog, da so pohiteli s selitvijo v novo tovarno. 
Če so selitev načrtovali marca 2018, pa se bo 
to zdaj zgodilo bistveno prej, že prvi delovni 
dan prihodnjega leta, 3. januarja. Več tudi v eni 
prihodnjih številk Podblegaških novic.   P. N.
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Značilen smrad izdaja, da v nekaterih gos-
podinjstvih kurijo prepovedane materiale, kot 
je plastika. Krajani, ki poznajo nevarnosti tega, 
o dogajanju obveščajo tudi občino. Kaj torej ni 
za na kurišča in zakaj?

»Pri kurjenju nastaja cela vrsta škodljivih snovi. 
To so različne mešanice kemikalij, trdi delci, plini, 
kot so prizemni ozon (O3), ogljikov monoksid 
(CO), žveplov dioksid (SO2), metan in dušikovi 
oksidi (NOx)«, je pojasnila Simona Perčič iz Nacio-
nalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ). 

Da s pravilnim kurjenjem in uporabo suhega 
lesa lahko zmanjšamo izpuste prašnih delcev in 
tudi njihovo sestavo, s tem pa tudi škodljivost, 
opozarjajo na ministrstvu za okolje, kjer so izdali 
tudi zloženko o pravilnem kurjenju. Izbrati je 
treba primerno vnetivo in ustrezno gorivo ter 
pravilno nalagati v kurilno napravo in poskrbeti 
za ustrezen dotok zraka. Tako bo iz dimnika pri-
hajal redek in skoraj brezbarven dim, v katerem 
je manj strupenih in zdravju škodljivih snovi, 
manj je prašnih delcev. V peči je plamen visok in 
je svetle barve, pepel pa je svetle in droben. 

Gospodinjstva, ki v peč mečejo stvari, ki tja ne 
sodijo, tega ne morejo prikriti. Dim, ki se vali iz 
dimnika, je gost in sivkast, v peči pa gori plamen 
temno rdeče barve, pepel, ki ostane, je temen in 
grob, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje.  

Plastika, lakiran les – z njimi na odpad
Star papir in karton nista primerna materiala 

za vžig drv, še manj za kurjenje, opozarjajo 
na ministrstvu, ogenj zanetimo z lesno volno, 
vžigalnimi kockami iz naravnega materiala ipd. 
Kuriti ne smemo vlažnega lesa. Predvsem pa v 
peči ne sodijo embalaža, plastika in drugi gos-
podinjski odpadki, niti iverna plošča in obdelan 
les (barvan, lakiran). »Dim in pepel, ki nastajata 
pri njihovem kurjenju, vsebujeta veliko strupenih 
snovi,« svarijo na ministrstvu in dodajajo, da 
odpadki sodijo v za to namenjene zabojnike.

Posledice kurjenja za zdravje 
V času kurilne sezone so po navedbah NIJZ 

še posebej problematični trdi delci (PM). »Gre 

Kurilna sezona

Niti papir ni za v centralno
Ko pozimi poslušamo opozorila, naj bolniki, starejši, nosečnice in mamice z 
majhnimi otroki raje ostajajo v zaprtih prostorih, ker je v ozračju preveč nevar-
nih delcev, ki so posledica prometa, industrije in kurjenja, so ponavadi resda 
izpostavljena večja mesta, doline in kotline. A to še ne pomeni, da je v krajih, 
kot so naši, zrak pozimi čist.

za mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih 
v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na 
katerega so vezane različne škodljive snovi, 
kot so npr. strupene kovine, organske spojine.« 
Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo 
s prostim očesom, do ultrafinih nanodelcev. 
Grobi delci (PM10) imajo aerodinamski pre-
mer od 2,5 do 10 nanometra, nano delci (NP) 
so manjši od 0,1 nanometra. Za primerjavo, 
debelina človeškega lasu je 50–70 nanometrov. 
Od velikosti delcev je odvisno, kako globoko v 
dihala prodrejo in kakšne posledice povzročajo. 
Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč 
in gredo naprej v kri. Manjši kot so, dlje v telo 
prodrejo in bolj so škodljivi.

Trpijo dihala, srčno-žilni sistem …
»V zadnjih desetletjih so bili dodobra razis-

kani različni patofiziološki učinki onesnaževal 
zunanjega zraka na dihala in srčno-žilni sistem, 
nedavno pa tudi na bolezni centralnega živčnega 
sistema. Povezanost je bila nakazana tudi med 
dolgotrajno izpostavljenostjo onesnaževalom 
zunanjega zraka in inzulinsko odpornostjo in 
sladkorno boleznijo tipa 2, tako pri odraslih kot 
pri otrocih,« je opozorila Simona Perčič. 

Ne smemo se slepiti, da v manjših krajih, kjer 
so koncentracije trdih delcev v ozračju nižje, kot 
na primer v večjih mestih, to pomeni manjšo ne-
varnost. »Ni  varne mejne  koncentracije,  pod  kat-
ero  delci  nimajo  negativnega  vpliva  na  zdravje 
ljudi.  Študije  kažejo,  da  imajo  že  nizke  kon-
centracije  delcev  negativne  vplive  na  zdravje,« 
piše v vladnem Operativnem programu varstva 
zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10. 
In še, da je povprečna pričakovana življenjska 
doba prebivalstva v EU zaradi izpostavljenosti 
delcem PM 2,5 krajša za 8,6 meseca, kar pomeni 
3,6 milijona izgubljenih let življenja na leto.

Kaj pa nadzor?
Kurjenje prepovedanih snovi se zdaj lahko 

nadzira samo prek izvajanja dimnikarskih sto-
ritev, z rednim letnim pregledom ali izrednim 
pregledom, ki ga opravi izvajalec dimnikarske 

službe na zahtevo inšpekcije, pristojne za 
varstvo okolja. Če dimnikar ugotovi kurjenje 
prepovedanih snovi, je za gospodinjstvo 
zagrožena kazen od 1.200 do 4.100 evrov. V 
primeru suma na kurjenje plastike, odpadkov 
idr. je treba obvestiti Inšpektorat RS za okolje 
in prostor (Inšpekcijo za okolje in naravo). 
Morebitno oviro pri nadzoru zdaj še predstavlja 
pravica do nedotakljivosti stanovanja, po ka-
teri je za vstop v stanovanje potrebna odločba 
sodišča, pri kasnejšem vstopu inšpekcije se 
kurjenje nedovoljenih snovi težko potrdi. »Ta 
težava bo odpravljena s sprejemom nove Ured-
be o pregledih, čiščenju in meritvah na malih 
kurilnih napravah, ki bo predvidoma sprejeta še 
ta mesec. V sklopu izvajanja dimnikarskih sto-
ritev bo omogočala tudi odvzem vzorca pepela 
in oblog iz kurilne naprave ter iz pripadajočih 
dimovodnih naprav. Vzorec bo kemično ana-
liziran, rezultati analize, ki bodo potrdili ali pa 
ovrgli sum kurjenja nedovoljenih snovi, pa bodo 
predani inšpekciji v nadaljnjo obravnavo,« so 
napovedali na ministrstvu.

Milka Bizovičar

Posledice vdihavanja nano delcev
• Osnova škodljivega delovanja je povzročanje 
vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša pljuča in 
povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. 
Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s krvjo 
odplavijo v srce, jetra, ledvice, možgane ... ter 
tudi tam povzročajo vnetja in različne škodljive 
kronične učinke.                        
• Povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo 
nastanek astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spre-
membe v krvi in na ožilju, posledica je lahko 
povečana nevarnost za nastanek krvnih strdkov 
in infarkta. 
• Delci so rakotvorni. 
• V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi 
nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. 

Kdo je najbolj ogrožen?
- bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi 
boleznimi
- starejši ljudje, majhni otroci
- sladkorni bolniki
- zdravi odrasli, ki so intenzivno fizično aktivni na 
prostem – zaradi poklica, športa (dihajo globlje, 
hitreje)                                                 (Vir: NIJZ)

Temnejši ali temen gost dim na vrhu dimnika je 
pokazatelj zelo slabega zgorevanja.
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Nikakor ni vseeno, kaj skurimo v domači peči.
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Sejem že vse od prve izvedbe leta 1991 velja 
za edinstven dogodek v prestižnem jahtnem 
svetu, ki ga predstavljajo zasebna plovila nad 
50 metrov. Razstavljalci, vsako leto se jih pred-
stavi približno 600, prihajajo iz vsega sveta. V 
Monaku so letos našteli 36.400 obiskovalcev, 
vključno z mednarodnimi poslovnimi strankami 
in drugimi obiskovalci. Obisk je kar za osem 
odstotkov presegel lanskoletnega. Letošnja raz-
stavna flota je bila v povprečju dolga 49 metrov, 
polovica jaht pa mlajših od dveh let. Štiri dni 
je bilo v marini na ogled 125 super jaht, med 
katerimi se jih veliko ponaša z izdelki podjetja 
Marmor Hotavlje. Poleg zasebnih plovil so 
si obiskovalci ogledali tudi 16 avtomobilov 
najprestižnejših znamk.

Trdo delo, vztrajnost in inovativnost
Marmor  Hotavl je  se  je  s  svoj imi 

kamnoseškimi rešitvami v super jahtni panogi 
pričel uveljavljati pred dvema desetletjema. 
To, kar podjetje dosega danes, je rezultat dol-
gotrajnega inovativnega pristopa, nenehnega 
razvoja in občutka za najzahtevnejše stranke. 
S svojim profesionalnim odnosom in delom je 
podjetje doseglo status zanesljivega in zaupanja 
vrednega partnerja. Kot so pojasnili, obstanek 
v ‘high end’ svetu terja neizmerne napore, če 
želijo biti korak pred drugimi. Hotaveljski 
kamnoseki se na projektih srečujejo s številnimi 
izvajalci po različnih storitvah in materialih, 

Monaco Yacht Show

Hotaveljski kamen navdihnil 
svetovno znanega oblikovalca
Zadnje dni septembra je v drugi najmanjši državi sveta, Monaku, potekal eden 
izmed najprestižnejših sejmov na svetu, Manaco Yacht Show. Monako, ki leži 
tik ob Azurni obali in velja za metropolo milijonarjev, je v znameniti marini 
Port Hercules gostil najbolj prepoznavna imena v prestižnem jahtnem svetu, od 
oblikovalcev, izvajalcev notranje opreme do ladjedelnic … Širši javnosti so se 
predstavila podjetja, ki so kos tovrstnim projektom, med njimi tudi slovenski: 
Marmor Hotavlje in Bobič Yacht Interior v sodelovanju s Pininfarino.

med drugim tudi z Bobič Yacht Interior iz 
Novega mesta.

Sodelovanje z italijanskim 
oblikovalcem Pininfarina

Znanje in izdelki hotaveljskih kamnosekov 
in novomeških mizarjev so navdušili oblikoval-
ski studio Pininfarina in tako se je porodila ideja 
o sodelovanju in skupnem nastopu na sejmu 
v Monaku – vse z jasnim ciljem postavljanja 
novih mejnikov v obdelovanju kamna in lesa 
ter novih trendov v dizajnu. Italijanski oblik-
ovalec avtomobilov Pininfarina je svetovno 
znano ime v oblikovanju. Začetki podjetja s 
sedežem v Torinu segajo v leto 1930. Ukvarjajo 
se z oblikovanjem avtomobilske karoserije za 
različne avtomobilske znamke, kot so npr. Fer-
rari, Alfa Romeo in Fiat. Oblikujejo tudi hitre 
vlake, avtobuse, tramvaje, jahte in notranjost 
poslovnih letal. Pred leti so za slovensko pod-
jetje gospodinjskih aparatov Gorenje oblikovali 
kolekcijo višjega cenovnega razreda.

Najbolj udaren prostor na sejmu
»Pininfarina je prepoznal, da smo z našimi 

zmožnostmi, tradicijo, znanjem in izkušnjami 
kos njihovim oblikovalskim željam po nečem 
novem in drugačnem v kamnu in lesu. Raz-
stavni prostor, t. i. instalacija Cocoon, je 
na samem sejmu požel veliko navdušenja. 
Proglašen je bil za najbolj udaren razstavni 

prostor sejma. Predstavlja preplet dveh naravnih 
plemenitih materialov, lesa in kamna. Pogled 
na razstavni prostor navdaja obiskovalca z 
različnimi občutki – hladno, toplo, togo, mehko, 
svetlo, temno. Na sredino razstavnega prostora 
je postavljena skulptura, katere oblike so ujete 
v kamnu in lesu ter je izdelana v tehniki, ki je 
do zdaj veljala za neizvedljivo,« so pojasnili 
na Hotavljah.

Zahteven dizajn, prenesen v realnost
Izdelava skulpture (mize) je bila velik izziv 

kot tudi priložnost za podjetji, da dokažeta, da 
sta sposobni postaviti nove mejnike, kar jima je 
nedvomno uspelo. »Čeprav naj bi pregovorno 
najboljši obdelovalci kamna in lesa prihajali z 
istega območja kot Pininfarina, so za realizacijo 
svojih oblikovalskih sanj izbrali nas, na kar smo 
izjemno ponosni. S predstavitvijo na sejmu smo 
predstavili znanje, inovativnost in zmožnosti, 
ki jih imamo Slovenci v tej panogi,« so dodali 
v Marmorju Hotavlje.

Priprave na sejem so potekale skoraj eno 
leto, saj, kot pripoveduje Sandi Čeferin, gre za 
izjemno zahteven dizajn, ki vključuje oblike, 
ki so tako za les kot kamen kompleksne in 
nevsakdanje. Gre za premik mej in navdiho-
vanje svetovnih oblikovalcev v tem prestižnem 
segmentu.

Opremljenost jaht vzor drugim 
kopenskim projektom

»Z vidika prepoznavnosti znamke je udeležba 
na tovrstnem sejmu nujna, saj ne gre le za pred-
stavitev, temveč tudi za priložnost srečanja z 
obstoječimi in novimi strankami, oblikovalci in 
drugimi sodelujočimi v tej panogi.« Tehnične 
inovacije, oblikovalski trendi in izvedbene 
rešitve super jahtnega sveta so nemalokrat vzor 
vsem drugim projektom, pa naj bodo to hoteli, 
privatne rezidence, dizajnerski izdelki. S podob-
nim razstavnim eksponatom v manjšem obsegu 
so se novembra predstavili tudi na Nizozemskem 
na sejmu Metz. Omeniti velja še, da je Marmor 
vstopil v segment, o katerem lahko mnogi samo 
sanjajo – vse to je rezultat dolgoletnega trdega 
dela ekipe na Hotavljah.

Dela in novih izzivov jim ne bo primanj-
kovalo tudi v prihodnosti, saj so njihove ka-
pacitete dobro zapolnjene. V svoje vrste zato 
vabijo nove sodelavce, s tem namenom pa so se 
predstavili tudi na nedavnem kariernem sejmu 
v Ljubljani.

Lidija RazložnikCocoon znotraj: … in bil proglašen za najbolj udarnega.

Cocoon zunaj: Razstavni prostor, t. i. Cocoon, 
je navdušil obiskovalce …
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LAS loškega pogorja, katere vodilni part-
ner je Razvojna agencija Sora, sestavljajo 
predstavniki javnih institucij, gospodarstva 
in civilne družbe. Trenutno se v tekočem pro-
gramskem obdobju 2014–2020 izvajajo pro-
jekti prvega in drugega javnega poziva, projekti 
tretjega javnega poziva še niso potrjeni, vendar 
je pričakovati, da se bodo začeli izvajati v prvi 
polovici prihodnjega leta. 

Kjer domujejo zgodbe
Projekt v skupne aktivnosti povezuje 

Kulturni center slikarjev Šubic, Loški muzej, 
Muzej Železniki, Muzej Žiri in Rokodelski Cen-

Lokalna akcijska skupina (LAS) loškega pogorja

Prvi projekti se že izvajajo
Člani LAS loškega pogorja, ki deluje na območju vseh štirih škofjeloških občin, 
so pričeli z izvajanjem prvih projektov v novem programskem obdobju.

ter DUO Škofja Loka. 
Kulturni center slikarjev 
Šubic bo nadgradil svojo 
ponudbo z izdajo knjige 
z zbirko pisem družine 
Šubic. 

Lokalna učna sredi-
šča (LUS)

Partnerji v tem projek-
tu želijo pritegniti večje 
število udeležencev v pro-
grame vseživljenjskega 
učenja. Novembra so se 
pričeli tečaji že v treh 
LUS-ih in odziv je dober. 
Več na str. 14.

Coworking izven 
okvirjev

Coworking center 
Lokomotiva v Škofji Loki 
in Mizarnica v Žireh, ki 

delujeta pod okriljem Razvojne agencije Sora 
in Občine Žiri, s projektom Coworking izven 
okvirjev nadgrajujeta svoje delovanje. Prostora 
coworkinga se bosta povezala prek skupnih 
delavnic in izobraževanj glede ustvarjalnih 
podjetniških znanj. 

Lokalna hrana v šole
Na temo prehranske samooskrbe se izvaja 

projekt Lokalna hrana v šole. Cilj je spodbu-
diti ponudnike, da s povezovanjem zagotovijo 
zadostne količine ter pestrost ponudbe. 

Več v članku spodaj.

Več na www.las-pogorje.si. Vsi, ki vas projekti 
zanimajo ali imate ideje zanje, lepo vabljeni 
na Razvojno agencijo Sora, v pisarno LAS 

loškega pogorja, da skupaj najdemo partnerje 
in izvedemo projekt.  Predvidoma v mesecu ali 

dveh bo objavljen že četrti javni poziv.

Kulturni center slikarjev Šubic bo skozi projekt Kjer domujejo zgodbe 
nadgradil svojo ponudbo z izdajo zbirke pisem družine Šubic.

Med-O-Vita
LAS loškega pogorja se je povezal tudi z 

drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami po 
Sloveniji že v dva projekta sodelovanja. Part-
nerji v tem projektu so še LAS s CILjem in LAS 
Mežiške doline iz Slovenije ter LAG Istočna 
Istra s Hrvaške. S Škofjeloškega so v Med-
O-Vita vključeni Čebelarsko društvo Škofja 
Loka, Društvo za pomoč osebam z motnjami 
v razvoju Sožitje, Razvojna agencija Sora in 
Loški muzej. Načrtujejo zasnovo čebelarskega 
muzeja v čebelarskem domu v Brodeh ter ob-
likovanje učne čebelarske poti. Cilj projekta 
je dvigniti ozaveščenost o avtohtoni kranjski 
čebeli, pomenu čebel za naše življenje ter 
uporabi medu.

Odprta vrata kmetij
Drugi projekt, Odprta vrata kmetij, pa nad-

grajuje vsebino projekta Lokalna hrana v šole 
z oblikovanjem mentorskih kmetij, ki bodo s 
projektom izoblikovale program in izvajale 
izobraževanja. Tako naj bi spodbujali večanje 
pridelave in predelave senenega mleka ter sadja 
in jagodičevja, oblikovali pa naj bi tudi dve 
kratki verigi in podporno okolje za uspešno 
večanje ponudbe.

Tina Čadež

Uvajanje več lokalne hrane v šole 
spodbuja tudi tradicionalni slovenski 
zajtrk, ki ga obeležujemo tretji petek 
v novembru. Pridružujejo se mu na 
vseh šolah in v vrtcih po občini, tudi 
v Vrtcu Agata. Vzgojiteljice so otroke 
ta dan opozorile, kako pomemben 
obrok je zajtrk in jim razložile pomen 
in prednosti lokalne pridelave živil. 
Ta dan so bile na jedilniku zgolj 
živila lokalne pridelave med, maslo 
in mleko, črn kruh, jabolka, kislo 
zelje, suho meso, pečenice, jabolčni 
sok, sezamov rogljič, domače osje 
gnezdo. Otroci so poslušali pesem 
Lojzeta Slaka z naslovom Čebelar 
in zgodbo z naslovom Mala miška 
in veliko rdeče jabolko, ogledali so 
si tudi videoposnetek Ribiča Pepeta 
o kranjski sivki. 

Mateja Matjašec

Več lokalne hrane v šole
Velik interes osnovnih šol na Škofjeloškem za uvajanje lokalne hrane 

na šolske jedilnike kot tudi interes lokalnih pridelovalcev in predelovalcev 
za oskrbovanje lokalnih šol sta bila spodbuda, da so Razvojna agencija 
Sora, podjetje P-ino in Zavod KGZS Kranj prijavili na 1. javni poziv LAS 
loškega pogorja projekt Lokalna hrana v šole. Vsebina projekta se je 
oblikovala kot odgovor na vprašanje, kako šolske jedilnike še bolj lokalno 
in sezonsko obarvati.  

Projekt financira EU in poteka do leta 2020, v njem pa so si zadali 
nalogo, da spodbudijo komunikacijo med osnovnimi šolami in lokalnimi 
pridelovalci in predelovalci z namenom, da čim bolj uskladijo lokalno po-
nudbo s povpraševanjem oziroma potrebami lokalnih šol po hrani. Potrebe 
šol po hrani so velikokrat večje od lokalne ponudbe. V projektu sodeluje 
tudi kuharski chef Uroš Štefelin, ki je znan po uporabi lokalnih sezonskih 
sestavin in obujanju tradicionalnih slovenskih jedi. Glede na razpoložljiva 
lokalna živila in živila, za katera je interes, da bi se lokalno proizvajala v 
večjih količinah, se bo v okviru projekta razvilo več lokalnih šolskih obrokov. 
Za razvite lokalne obroke bodo vzpostavili kratke oskrbovalne verige. S 
pilotno umestitvijo lokalnih obrokov na šolske jedilnike bodo dobili povratne 
informacije glede delovanja vzpostavljenih kratkih verig in odziva otrok na 
jedi iz lokalnih živil.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, tel. št. 04/50-60-222.
Jerneja Lotrič

Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu Agata

Zadnja leta uživanje lokalno 
pridelane hrane pri najmlajših 
spodbujajo tudi z množično 
obeleženim tradicionalnim sloven-
skim zajtrkom v šolah in vrtcih. 
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Ponudbo blagovnih znamk Dedek Jaka in 
Babica Jerca trenutno oblikuje 45 ponudnikov s 
470 izdelki, v ponudbo poslovnih daril pa smo 
vključili nekaj izbranih izdelkov iz celotne po-
nudbe razpoznavne celostne podobe v zanimivih 
darilnih embalažah ali darilnih vrečkah. 

Poslovna darila oblikujejo:
• v sklopu pekovskih izdelkov in drugih 

izdelkov iz moke: božični, srednjeveški piškoti, 
medenjaki, babičini piškoti ter potice treh 
različnih okusov (orehova, pehtranova, oc-
virkova), sadni kruh, domači jušni rezanci; 

• v sklopu domačih alkoholnih pijač in 
drugih sadnih izdelkov: žganja in likerji 
različnih okusov, marmelade, suho sadje; 

• v sklopu medu in izdelkov iz medu: med 
različnih okusov in dražgoški kruhki; 

• v ponudbi mlečnih izdelkov: domači 
poltrdi sir in 

• v sklopu zeliščnih izdelkov: zeliščni 
mošnjiček, zeliščni čaj in zeliščna mila.

• Znotraj izdelkov domače in umetnostne 

Poslovna darila s Škofjeloškega – tradicija in kakovost

Na izbiro kar 470 izdelkov
Če še niste izbrali poslovnih daril za vaše poslovne partnerje in sodelavce ali 
še iščete nekaj posebnega in avtentičnega za obdarovanje vaših prijateljev in 
znancev, vam lahko s ponudbo poslovnih daril blagovnih znamk Dedek Jaka in 
Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov priskočimo na pomoč.

obrti pa lahko izbirate med ročno pletenimi 
izdelki iz domače volne, ročno klekljano čipko 
in aplikacijami s čipko ter lesenimi izdelki, kot 
je npr. lesena igra Kocka za bistre glave.  

Kot posebnost ponudbe poslovnih daril pa 
predstavljamo darilo gozda, vrta oz. sadovnjaka; 
vsako od teh je sestavljeno iz zanimivega izbora 
treh izdelkov iz sadja, zelenjave in gozdnih sadežev 
oz. plodov. Vas zanima okus divje marmelade, 
smrekovega želeja in marmelad z bučami oz. orehi 
ali pikantnost paradižnikove mezge z baziliko in 
dobromislečih melancan s čemažem? 

Na območju naše občine  
kar 16 ponudnikov 

Znotraj blagovnih znamk na območju Občine 
Gorenja vas - Poljane trži 16 ponudnikov, ki se 
predstavljajo s ponudbo pekovskih izdelkov, 
izdelkov iz mesa, mlečnih izdelkov, izdelkov iz 
sadja, zelenjave in gozdnih sadežev oz. plodov, 
alkoholnih pijač, zeliščnih čajev ter izdelkov iz 
lesa. Vabljeni, da preverite njihovo ponudbo, 

Poslovna darila blagovnih znamk Dedek Jaka, 
Babica Jerca so preverjene visoke kakovosti in z 
veliko mero znanja in truda izdelana na območju 

škofjeloških občin znotraj različnih dopolnilnih 
dejavnosti predelave na kmetijah, drugih pravnih 

oblik ter domače in umetnostne obrti. Ob 
njihovem ustvarjanju se uporabljajo tradicionalni 
postopki izdelave ter kvalitetne lokalne surovine 

brez konzervansov in umetnih dodatkov.

podprete lokalne proizvajalce ter s tem poud-
arite identiteto škofjeloškega območja! 

Več informacij o ponudbi blagovnih znamk, 
ponudnikih in možnostih naročanja poslovnih 
daril: Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 
2, 4220 Škofja Loka, tel. št. 04/50-60-225, e-
naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in spletna 
stran http://babicadedek.ra-sora.si/.

Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Ljudska univerza Škofja Loka v okviru 
projekta Lokalna učna središča širi programe 
vseživljenjskega učenja v ostale občine na 
Loškem. Z vzpostavljanjem lokalnih učnih središč 
v treh občinah je priložnost vseživljenjskega 
izobraževanja približana tudi prebivalcem Selške 

Lokalno učno središče tudi v Gorenji vasi

Širijo vseživljenjsko učenje
Od jeseni tudi v Gorenji vasi v mali dvorani Sokolskega doma deluje Lokalno
učno središče (LUS), v okviru katerega potekajo številni tečaji, tudi šiviljski.

in Poljanske doline. V Občini Gore-
nja vas - Poljane so se prvi programi, 
oblikovani po meri zainteresiranih, že 
začeli. V oktobru se je začel šiviljski 
tečaj, v novembru »Pametno« o pamet-
nih telefonih, začetni tečaj nemščine 
in tečaj konverzacije »Debatiramo« 
v angleščini. Od decembra dalje se 
tečajniki zbirajo tudi na začetnem 
tečaju računalništva Stopimo v svet 
računalnikov. 

Še nekaj prostih mest
V tečaju nemščine, pri angleški konverzaciji in 

v začetnem tečaju računalništva so mesta že zapoln-
jena, še vedno pa so prosta mesta na tečaju Sem na 
Facebooku, torej sem, kjer se bodo tečajniki učili 
osnov uporabe Facebooka. Za večjo prepoznavnost 
na Facebooku je na voljo tečaj Vidni na Facebooku, 

potekali pa bodo tudi še drugi tečaji: začetna tečaja 
angleščine in španščine; Drugi korak v Excelu, ki 
je namenjen vsem, ki že uporabljajo Excel, a bi 
radi znanje nadgradili; Les je lep, poskrbimo, da 
tak tudi ostane, kjer bo poudarek na vzdrževanju 
starih lesenih predmetov. V Ljudski univerzi 
Škofja Loka so poudarili, da bodo z omenjenimi 
tečaji začeli, ko bo zadostno število prijavljenih, 
predvidoma v januarju oziroma februarju. Za 
vse dodatne informacije o tečajih so na voljo po 
telefonu v času uradnih ur ali po dogovoru pred 
pričetkom ali po zaključku tečajev ter na spletni 
stani Ljudske univerze Škofja Loka. K sodelovanju 
pri pripravi vsebin vabijo tudi društva, ki lahko 
svoje predloge pošljejo po elektronski pošti na 
naslov jaka.subic@guest.arnes.si ali jih sporočijo 
po telefonu 04/506-13-60.

Seminar nege in oskrbe starejših
V sodelovanju s Centrom slepih in starejših 

Škofja Loka (CSS) pa pripravljajo tudi seminar 
Nega in oskrba starejših. Na treh delavnicah 
po dve šolski uri, ki bodo potekale 12. in 19. 
januarja ter 2. februarja 2018, bodo strokovne 
delavke CSS Škofja Loka udeležence poučile, 
kako se spopadati s staranjem in starostjo, s 
preventivo, demenco, prikazale bodo obračanje 
in posedanje bolnika v postelji, menjavo plenic, 
preoblačenje in kopanje nepokretnega bolnika 
ter podlaganja in nameščanja v razbremenilne 
položaje, rokovanje z invalidskim vozičkom, 
presedanja na voziček, stranišče, kopalno kad.

T. D.

Nekaj vtisov tečajnikov 
Boris: »Tečajniki se navdušeno spopadamo z lepotami in posebnostmi tega jezika in verjamemo, da 
besed ‘ne znam’ sploh ni v slovarju. Profesorica Nina pa ob tem z veseljem ugotavlja, da med dopustom 
v Nemčiji, lačni in žejni ‘ziher’ ne bomo. Slednje se bo zagotovo pokazalo konec januarja, ko se tečaj 
predvidoma zaključi.«
Tina Krek: »Šiviljski tečaj mi predstavlja sprostitev in rada se ga udeležujem. Pred tem nisem znala sešiti 
praktično ničesar, zdaj pa se lotim že bolj zahtevnih kosov. Vesela sem, da imam možnost obiskovati tečaj 
blizu doma, rada pa bi pohvalila tudi mentorico, šiviljo Meto, ki ima odgovor na vsako naše vprašanje.«
Marija Jezeršek: »Na tečaj sem prišla, da bi nadgradila svoje šiviljsko znanje. Vzdušje v skupini je dobro, 
sproščeno in tudi pogoji za delo so dobri.« 
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Vključitev v šiviljski tečaj je možna tudi med letom.
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Anton Debeljak:
poda predlog sveta KS Poljane za postavitev 

spomenika na pokopališču v Poljanah v spomin 
na žrtve prve svetovne vojne, glede na to, da v 
prihodnjem letu mineva 100 let od zaključka 
prve svetovne vojne. Spisek padlih poljancev je 
bil leta 2014 objavljen v glasilu Vaščan.

Pristopi se k izvedbi pobude na način, da se 
sočasno postavi tudi spomenik na mestu, kamor 
smo leta 2009 prenesli posmrtne ostanke Poljancev, 
ki so se našli pri izgradnji ceste skozi Poljane. 

Štefka Jeram: 
vpraša o najnovejših informacijah o san-

aciji plazu na Visokem.
Po zaključku obdobja monitoringa po-

leti izvedenih del monitoringa Direkcija RS 
za ceste izvaja dodatna dela sanacije vrtin z 
nameščanjem dodatnih globokih sider v spod-
njem delu plazine. O podaljšanju roka izvedbe 
del, ki je 31. 12. 2017, občina ni obveščena.

Helena Gorjan:
pove, da v osnovni šoli v Gorenji vasi 

propagirajo pitje vode, zato vpraša kakšna 
je kvaliteta vode, ki jo pijejo, glede na to, da 
se občasno vonja prisotnost klora v njej. 

Pravilnik o pitni vodi določa, da zdravstveno 
ustrezna pitna voda ne sme vsebovati mikroorga-
nizmov in parazitov, ki lahko povzročijo nevarnost 
za zdravje ljudi. Upravljalec javnega ali zasebnega 
vodovoda, mora zagotoviti zdravstveno ustrezno 
pitno vodo na pipi uporabnika, uporabnik pa 
lahko v objektu uporablja samo pitno vodo iz 
vodovoda. V kolikor je pitna voda že na viru 
neskladna z zahtevami pravilnika, mora upravl-
jalec praviloma zagotoviti ustrezno pripravo vode 
že pred distribucijo v omrežje. V občini Gorenja 
vas-Poljane se za dezinfekcijo, kjer je to potrebno, 
po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno 

S 17. redne 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 17. seji občinskega sveta 5. oktobra letos. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 18. seje, ki je bila 21. decembra.

zdravje (NIJZ) uporablja UV dezifekcija, če se 
ne pojavlja motnost vode, ali postopek kloriranja, 
ki je po navedbah NIJZ najpogosteje uporabljen 
postopek dezinfekcije pitne vode v Sloveniji. 
Koncentracija prostega klora v javnih vodovodih 
občine Gorenja vas - Poljane se redno spremlja 
(kontinuirne »on-line meritve« in alarmiranje 
preko telemetrije ter dodatne tedenske »ročne 
meritve«), regulirana vred nost (spodnja meje 0,1 
mg/l in zgornja meja 0,2 mg/l) prostega klora pa 
je dvakrat nižja od priporočljive koncentracije s 
strani NIJZ (0,3 – 0,5 mg/l), medtem ko Svetovna 
zdravstvena organizacija kot koncentracijo pros-
tega preostalega klora, ki še ne predstavlja tveg-
anja za zdravje, navaja 5 mg prostega klora v litru 
vode.  Iz navedenega izhaja, da se dezinfekcija 
pitne vode s kloriranjem v Občini Gorenja vas - 
Poljane izvaja v nizkih vrednostih, ki so dvakrat 
nižje od predpisanih s strani pristojnih državnih 
ustanov za področje javnega zdravja, s tem pa se iz 
pitne vode odstrani za zdravje ljudi nevarne mik-
roorganizme in parazite, na osnovi česar občanom 
zagotavljamo neoporečno pitno vodo, katere 
notranji in  zunanji monitoring se izvajata redno 
in s strani pooblaščenih izvajalcev. O rezultatih 
nadzora, katerim se ukrepi priprave pitne vode 
stalno prilagajajo, se občane tudi redno obvešča. 
Več o tej temi je mogoče prebrati tudi v posebnem 
članku decembrskih Podblegaških novic.

vpraša, ali se je nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča povišalo.

V času do letošnje oktobrske seje pristojni 
finančni urad še ni izvedel odmere nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, je pa izvedel 
odmero od davka na premoženje, ki se odmerja 
le za objekte, v katerih ne prebiva niti lastnik niti 
nobeden od njegovih ožjih družinskih članov, 
podatke za to odmero pa finančni urad pridobi 
iz državnih evidenc.

Glede nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča pa se vrednost točke letos ni spreme-

nila, izveden je bil le prehod na uporabo državne 
evidence REN o površini objektov. Prav površina 
objekta bistveno vpliva na višino NUSZ, zato je 
občina lastnike z večjo površino objekta predhodno 
pisno obvestila, naj po potrebi uredijo podatke o 
površini svojih objektov pri Geodetski upravi RS.

Janez Arnolj:
glede na predlog nakupa zemljišč s tekoče 

seje vpraša, ali občina še ni lastnica vseh 
zemljišč na katerih se ureja novi uvoz za 
naselje Dobje in OŠ Poljane. 

Predlog za odkup se je nanašal na zemljišče, 
ki v naravi predstavlja že obstoječo lokalno 
cesto proti Dobju, ki pa mestoma še poteka po 
zemljišču lastnika mejnih zemljišč.

vpraša ali se z ureditvijo dovoza sprem-
inja režim za avtobuse. 

Vsi izvajalci šolskih prevozov, tako kombiji, 
kot šolski avtobusi, sedaj lahko kot končno 
postajo uporabljajo novozgrajeno krožišče, od 
katerega vodi varno urejena in osvetljena pešpot 
prav do vhoda šole. Na krožišču prav tako 
lahko ustavljajo tudi starši, ki otroke pripeljejo 
v šolo sami. S tem smo pomembno izboljšali 
varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej 
učencev osnovne šole, saj se njihove pešpoti ne 
križajo več s prometno obremenjenimi prehodi 
na dostopu do šole.

vpraša ali uvoz v gospodarsko cono Dobje 
ostaja v dimenzijah kot je ali se bo povečal. 

Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, se 
uvoz ne bo v ničemer spreminjal, saj je bil že 
ob izgradnji projektiran in dimenzioniran za 
potrebe uvoza v gospodarsko cono.

Zvonko Dolinar:
opozori, da bo potrebno na cesti v dolini 

proti Javorjevem Dolu, na delu kjer je bila 
urejena razširitev ceste, brežino še utrditi. 

Utrditev brežine je uvrščena v proračun 2018.
vpraša ali je obnova ceste Trebija – So-

vodenj še vedno v planu. 
Priprava navedenega projekta se nadaljuje, 

dopolnjen projekt je bil v začetku meseca 
predstavljen tudi občini, obsega pa obsežno 
rekonstrukcijo z izgradnjo opornih in pod-
pornih zidov v skupni dolžini 2 kilometra ter 
dodatno ureditev opornih zidov skozi samo 
naselje Sovodenj. Investicija je uvrščena v 
državni proračun že v prihodnjih dveh letih, 
ko se bo najprej začel postopek odkupa 
potrebnih manjkajočih zemljišč za izvedbo 
rekonstrukcije.

Lucija Kavčič:
vpraša o stanju projekta obnove ceste 

Dolenja Dobrava – Todraž. 
Izvajalska pogodba za izgradnjo prve in 

tretje faze navedenega projekta je bila pod-
pisana 27. 10. 2017, prva dela pa so se pričela 
izvajati v decembru. Izvajalec del je Gorenjska 
gradbena družba, vsa dela po pogodbi v skupni 
vrednosti 913.540 eur pa morajo biti v prihod-
njem letu v celoti zaključena.

Župan Milan Čadež

Eno od svetniških vprašanj se je nanašalo tudi na razširitev ceste s Sovodnja proti Javorjevemu 
Dolu, kjer bo potrebno brežino še utrditi.
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1. Večja vloga in pomen družinskih kmetij.
Ukrep: Sprememba Zakona o kmetijstvu 

in določenih podzakonskih aktov
• davčne razbremenitve družinskih kmetij 

(tudi ob prevzemih s strani mladih kmetov)
• debirokratizacija in poenostavitev poslo-

vanja in trženja
• lastna izbira svetovalcev s podelitvijo kon-

cesij svetovalnim službam ali posameznikom
• spremembe politike subvencij na osnovi 

prioritetnih ciljev 

2. Kmetijska zemljišča  in gozdne površine 
morajo služiti svojemu namenu.

Ukrep: Sprememba Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, Zakona o gozdovih in podzakon-
skih aktov

• razdelitev ali simbolični dedni zakup 
kmetijskih zemljišč in gozdov

• posebna skrb za višinske in gorske kmetije
• stimulativni ukrepi za obdelavo zemljišč 

na  področjih OMD
• ukinitev Sklada kmetijskih zemljišč in pre-

hod zaposlenih na upravne enote in ministrstva 

Poslanski kotiček

Ukrepi za boljše kmetijstvo
V Slovenski demokratski stranki smo pripravili program za kmetijstvo za obdobje 
2018–2022. Na podlagi znanja, izkušenj in realnih težav ljudi smo oblikovali pet 
točk programa, za katerega verjamemo, da naslavlja glavne izzive in prinaša 
tudi konkretne rešitve zanje.

3. Večplastno zagotavljanje prehranske varnosti.
Ukrep: Korekcije številnih uredb, pravilnik-

ov in upravnih praks z namenom sinhronizaci-
je in nadgradnje upravnih aktov in pravnih 
določb pri zasledovanju navedenega cilja

• doseganje ciljev »proizvodno vezanih plačil« 
preko drugih mehanizmov upoštevajoč de-
mografske, trže in okoljske zakonitosti ter pogoje 
življenja v posameznih regijah Slovenije

• dodelitev zemljišč za obdelavo tudi mest-
nemu prebivalstvu (vrtički za samooskrbo blizu 
urbanih središč)

4. Krepitev vloge kooperativ in drugih 
oblik poslovnega sodelovanja v celotni verigi, 
vključno z gozdarstvom.

Ukrep: Implementacija možnih EU in 
nacionalnih finančnih ukrepov za podporo 
skupinam proizvajalcev v različnih orga-
nizacijskih povezavah

• doseči večji delež prihodka za  kmeta v 
celotni verigi od njive do potrošnika (kmet, 
živilsko predelovalna industrija, trgovina)

• olajšanje poslovanja kmetije z delitvijo 

del in nalog tudi na področju gozdarstva v 
zasebnem sektorju

 5. Optimizacija delovanja ministrstva, or-
ganov v sestavi ministrstva in drugih služb na 
področju kmetijstva.

Ukrep: Spremembe organizacijske struk-
ture  ministrstva in organov v sestavi

• ustvarjanje kreativnega in pozitivnega 
delovnega vzdušja in stika zaposlenih z realnim 
slovenskim kmetijstvom 

• zavedanje pojma, da je uradnik v službi 
državljana, in ne obratno

• odprava monopolov organizacij z javnimi 
pooblastili 

V SDS smo globoko prepričani, da bomo 
z implementacijo opornih točk opisanega pro-
grama bistveno vplivali na sociološke, socialne 
in ekonomske pogoje bivanja in delovanja ne 
samo ruralnega okolja, to je slovenske družinske 
kmetije in živilskopredelovalne industrije v Slo-
veniji, ampak celotne slovenske družbe.

Žan Mahnič

  Prav posebej zadovoljni pa tudi ne moremo 
biti, saj marsikaj ni tako, kot bi si želeli in kot 
smo načrtovali.

V RD Visoko imamo podeljeno državno 
koncesijo, da upravljamo z vodami v naši občini. 
Koncesija je podeljena z namenom, da RD skrbi 
za vodotoke in varuje živalske in rastlinske 
vrste v vodi in ob njej. K temu nas zavezuje več 
različnih zakonov, najpomembnejša sta Zakon o 
vodah in Zakon o sladkovodnem ribištvu. Zaradi 
boljšega nadzora in učinkovitega dela imamo 
v RD Visoko določenega tudi ribiškega čuvaja, 
ki poleg krivolova ugotavlja in evidentira tudi 
vse druge nepravilnosti v zvezi z ribolovom. 
Predvsem nadzira odlaganje odpadkov, delovanje 
čistilnih naprav, gnojenje v bližini vodotokov in 
prekomeren odvzem vode pri malih elektrarnah. 

Ribiška družina (RD) Visoko

S še več optimizma v leto 2018

Teh nepravilnosti zazna kar precej, vsekakor 
pa precej več, kot bi si želeli. Ob vsaki ugotov-
ljeni nepravilnosti je dolžnost ribiške družine in 
ribiškega čuvaja, da nepravilnost oziroma kršitev 
zakonodaje prijavi pristojnemu organu. Naša 
ribiška družina je v preteklosti prijavljala le večje 
kršitve, pa še tu se je vse prevečkrat kršiteljem 
gledalo skozi prste. Največkrat je namreč ob 
prijavah prišlo do žolčnih izlivov nezadovoljstva 
in nepotrebnih konfliktov. Onesnaževalci in drugi 
kršitelji predpisov se namreč skoraj praviloma ver-
balno znašajo nad našimi člani, ni pa bilo opaziti 
nikakršnega sledu samokritike ali obžalovanja 
zaradi lastnega nepravilnega ravnanja. Še več, 
imeli smo celo nekaj primerov, ko so kršitelji 
grozili s fizičnim obračunom našim članom, ki 
so hoteli opozoriti na nepravilnosti.

Radi bi izboljšali rezultate svojega dela 
Najpogostejše nepravilnosti so: nedovoljeno 

odlaganje odpadkov v vodotoke in ob njih, ne-
pravilno gnojenje kmetijskih površin ob vodo-
tokih, nepravilnosti pri posekih drevesnih vrst 
ob vodotokih, zasipanje manjših vodotokov in 
uničevanje mokrišč, prekomeren in nedovoljen 
odvzem vode iz vodotoka ter neupoštevanje 
določb pri projektnih pogojih, ko se projekti 
izvajajo na vodotokih ali ob njih.

V RD Visoko se zavedamo svojih nalog in odgo-
vornosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, prav tako 
se zavedamo, da smo tudi sami občani naše občine 
in s tem velikokrat postavljeni v neprijeten položaj. 
Za prihodnost smo si zadali cilj, da izboljšamo 
obveščanje sokrajanov o našem delu in nalogah, 
izboljšamo komunikacijo na vseh ravneh, pred-
vsem pa izboljšamo rezultate svojega dela v zvezi 
z varovanjem naših voda. K temu nas poleg drugih 
razlogov spodbuja tudi dejstvo, da je postala naša 
dolina precej priljubljena in zanimiva za domače 
in tuje goste. Pritegnejo jih predvsem prijaznost 
in gostoljubnost ter lepa in še dokaj neokrnjena 
narava. Pred kratkim smo tudi v RD Visoko gostili 
dva novinarja iz Nemčije. Kakšni so bili njuni vtisi, 
še ne vemo, saj odzivov še nismo dobili.

Da bi v novo leto 2018 vstopili z več opti-
mizma, smo se odločili, da v prihodnosti vložimo 
še več truda v izboljšanje stanja v naravi.

Pa obilo čiste vode vam želim.
Mirko Horvat, predsednik RD Visoko

Letos kakih posebnih razlogov za nezadovoljstvo prav gotovo ne moremo 
imeti. Leto je minilo dokaj mirno, rezultati dela so zadovoljivi, na nekaterih 
področjih smo dosegli celo napredek.

Sanacija potokov - prej in potem
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Janez Primožič skupaj z družino kmetuje 
na 40 hektarjev veliki kmetiji, usmerjeni v 
živinorejo. Več kot polovica kmetijskih zemljišč 
je strmih, tudi 25 hektarjev gozda, zato je kljub 
sodobni kmetijski mehanizaciji veliko ročnega 
dela. »Priznanja za najbolj skrbnega lastnika 
gozda nisem pričakoval, sem ga bil pa še toliko 
bolj vesel. Priznanje je vsekakor obveza za 
skrbno in učinkovito delo tudi vnaprej,« pove 
Janez. Na tem mestu pohvali sina Blaža, ki bi 
si po njegovem mnenju bolj zaslužil priznanje, 
saj je veliko časa preživel v gozdu pri spravilu 
lesa.

Poškodovani dve tretjini gozda
Zadnji žledolom je gozd v lasti Primožičevih 

kar dobro zdesetkal. »Glavnino smo sicer 
sanirali, a je še dovolj dela, preden bo sanacija 
dokončana.« Računajo tudi na naravno ob-
novitev gozda, ki pa bo dolgotrajnejša. »Ena 
tretjina gozda še stoji, ostalo je šlo. Najprej 
žledolom, potem pa se je v poškodovanih in 
oslabelih sestojih razmnožil še lubadar.« Vsa 
poškodovana drevesa so bila na strmih pobočjih 
Kopačnice in spravilo je bilo težko in nevarno. 
Zaradi lažjega dostopa so s subvencijami 
napravili tri kilometre vlak, še dodatne tri ki-

Janez Primožič, prejemnik priznanja za najbolj skrbnega lastnika gozda

Nagrajen za skrbno, učinkovito in varno delo v gozdu
V tednu od 9. do 13. oktobra je potekal Evropski teden gozdov 2017, ki je bil v 
Sloveniji zaznamovan s podelitvijo priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov. 
Zavod za gozdove Slovenije vsako leto izbere 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov; 
iz Območne enote Kranj je priznanje prejel Janez Primožič iz Kopačnice.

lometre pa so financirali sami. »V gozdu smo 
večino dela opravili sami, saj se drugače ne bi 
splačalo. Iz naslova žledoloma smo pospravili 
približno 2.500 kubičnih metrov lesa.« Kritičen 
je do cen odkupa lesa, ki so bile na začetku 45 
evrov, nato pa so padle na 30 evrov na kubični 
meter.

Obdelujejo še 10 hektarjev travnikov 
Pr’ Kazanet, kot se po domače pravi pri 

hiši, se s kmetijstvom bolj intenzivno ukvarjajo 
zadnjih 20 let. Prej je bil Janez zaposlen v pod-
jetju, nekaj let tudi samostojni obrtnik. »Danes 
imamo v hlevu 10 krav dojilj, ostalo so pitanci. 
Sin Blaž ima še 45 plemenskih ovc in pet koz, 
ki skrbijo, da se strmi obronki, ki jih je težko 
ali nemogoče obdelati, ne zaraščajo prehitro.« 
Primožičevi sicer obdelujejo še približno 10 
hektarjev travnikov, ki jih imajo v najemu po 
okoliških vaseh. 

V delo na kmetiji so poleg Janeza vpeti 
še žena Hilda in starejši sin Blaž. Mlajši sin 
Tomaž rad vse tri spremlja pri delu, ponavadi 
sedi poleg na traktorju. V veliko pomoč jim je 
tudi Janezova mama, ki kljub visoki starosti, 
naslednje leto bo dopolnila 90 let, skrbi za 
kuho. Leta 2002 so zgradili nov moderen hlev 

Janez Primožič, eden od 14 najbolj skrbnih 
lastnikov gozdov v Sloveniji
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in nabavili kar nekaj kmetijske mehanizacije, 
tudi močnejši traktor, ki naj bi olajšal delo 
pri spravilu lesa. Janez upa, da jim bo uspelo 
čim prej na novo zasaditi gozd, kar je njihov 
kratkoročni načrt. »Zase in za družino pa si 
želim zdravja, da bomo lahko še naprej delali,« 
strne Janez in prizna, da se od kmetijstva da 
živeti, če je človek skromen.

Lidija Razložnik

Zbrane je nagovoril  namestnik poveljnika 
Boštjan Reberšek. Poudaril je, da je društvo 
nekoč že imelo svoj dom; ko je ta postal pre-
tesen in dotrajan, so na drugi lokaciji v letih po 
drugi svetovni vojni hoteli postaviti novega. Žal 
so jim to namero preprečili določeni interesi 
posameznikov. Vendar želja po novih ustreznih 
prostorih ni nikoli povsem ugasnila. Kot je v 
govoru povedal predsednik društva Gregor 
Stanonik, so z dobrim sodelovanjem občine, 
prejšnjega in sedanjega župana, nekdanjega 
predstavnika KS Gorenja vas Mihaela Biz-
jaka in dosedanjega lastnika zemljišča Marka 
Stanonika uspeli dobiti prostor za gradnjo 
novega doma. 

Lokacija je za gasilski dom zelo ustrezna, 
saj se nahaja ob cesti, blizu mostu čez Soro. 
Prisotne je pozdravil še poslanec Žan Mahnič 
in zaželel uspešen potek gradnje, obljubil 
pa je tudi svojo pomoč v prizadevanjih za 
čimprejšnjo izgradnjo doma. Temeljni kamen 
je blagoslovil župnik Gregor Luštrek. Slove-
snost je s petjem Zdravljice in narodnih pesmi 
popestril moški zbor Pozdrav pod vodstvom 

Nov gasilski dom PGD Gorenja vas

Temeljni kamen že stoji
V nedeljo, 3. decembra, so na parceli ob glavni cesti iz Gorenje vasi proti 
Lučinam ob 12. uri slovesno položili temeljni kamen za nov gasilski dom PGD 
Gorenja vas.

Janeza Čadeža, članice društva pa so prisotne 
pogostile s pecivom in pijačo. 

Sredstva za gradnjo še zbirajo 
Kot zanimivost velja omeniti, da je temeljni 

kamen izdelan iz dela kamnitega portala nekdan-
jega gorenjevaškega gasilskega doma. Obnovili 
so ga v Marmorju Hotavlje. Društvo je v teh dneh 
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obiskal tudi generalni direktor Uprave za zaščito 
in reševanje Darko But. Predstavili so mu projekt 
gradnje novega doma, pogovarjali so se tudi o 
različnih možnostih pridobitve sredstev. Gasilci 
vabijo občane, da po svojih močeh s prispev-
ki pomagajo pri gradnji, ki bo za društvo velik 
zalogaj. Ena izmed možnosti je tudi namenitev 
dela dohodnine ali pa donacija enega evra s po-
slanim sms-om z besedo PGDGV na 1919. Če bo 
šlo vse po načrtih, bo gasilski dom dokončan v letu 
2020, ko bo društvo slavilo 120-letnico obstoja.

Jure Ferlan

V treh letih bo na tem mestu stal nov gasilski dom. 
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Dogodek je potekal v okviru vseslovenske 
akcije, ki jo organizirata Rdeči križ Slovenije 

Ljudje v Gorenji vasi pomagajo

»Sosed sosedu sosed, zbiramo hrano, lahko prispevaš?«
Članice Krajevne organizacije Rdečega križa Gorenja vas so v soboto, 2. decembra, 
v preddverju trgovine Mercator v Gorenji vasi z letaki vabile kupce, da darujejo 
nepokvarljiva živila in izdelke za osebno higieno za pomoči potrebne sokrajane.

in Mercator z naslo-
vom »Sosed sosedu 
sosed, zbiramo hrano, 
lahko prispevaš?« Kot 
je povedala predsed-
nica KORK Gorenja 
vas Marija Knafelj, 
take vrste akcija poteka 
vsak mesec, njihova 
krajevna organizacija 
pa jo organizira dvakrat 
letno, pred božičnimi in 
velikonočnimi prazniki. 
Vsak dan v letu pa je v 
trgovini ob vhodu priso-
ten nakupovalni voziček, 

v katerega lahko kupci podarijo trajnejša živila 
in izdelke za osebno nego. V soboto je bil 

V decembrski akciji so članice KORK Gorenja vas zbrale 250 kilogramov 
hrane in osebnih izdelkov za 30 družin in posameznikov v občini.
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odziv ljudi izjemen, saj so zbrali okoli 250 ki-
logramov hrane in izdelkov za osebno higieno. 
Marija se vsem darovalcem iz srca zahvaljuje. S 
svojim darom so osrečili občane gorenjevaške 
občine, ki so jih prostovoljke RK obiskale in 
jim izročile izdelke, ki jih potrebujejo. Zbrano 
pomoč je prejelo 30 družin in posameznikov. Po 
besedah Knafljeve je v Gorenji vasi in okolici 
veliko ljudi, ki imajo posluh za sočloveka, in 
tudi med samim zbiranjem, ko so prostovoljke 
delile letake, je bila prisotna dobra volja. Tudi 
sicer KORK Gorenja vas ne miruje, saj ima 
aktivne skupine starejših za samopomoč. Letos 
so bili dvakrat na Blegošu, obiskali so različne 
kmetije z dopolnilno dejavnostjo, mesarstvo 
in vrtnarijo. Organizirali so miklavževanje; 
skromna pozornost in šaljiv program sta neka-
tere ganila do solz. 

V prazničnem decembru bodo prostovoljke, 
ki z veseljem darujejo svoj čas za dober namen, 
obiskale in obdarile občane, starejše od 75 let.

Jure Ferlan

V preteklih dveh letih smo na Razvojni 
agenciji Sora ob strokovni podpori Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske popisali stara hišna 
imena v vaseh Javorje, Murave, Dolenčice, 
Četena Ravan, Gorenja in Dolenja Ravan, Krivo 
Brdo, Jarčje Brdo, Mlaka nad Lušo, Gorenja 
in Dolenja Žetina, Podvrh, Zapreval, Jazbine, 
Malenski vrh, Delnice, Podobeno, Gorenje in 
Dolenje Brdo, Zakobiljek, Lom nad Volčo, 
Volča, Lovsko Brdo in Hlavče Njive. 

Letošnji popis pa se je izvajal na območju 
Dobja, Poljan, Hotovlje in Predmosta. Zabeležili 
smo 117 hišnih imen, ki jih domačini še poznajo 
in v svojem govoru tudi uporabljajo, 17 imen 
smo razbrali v zgodovinskih virih, vendar so 
med ljudmi že pozabljena, kar nekaj imen pa 
je takih, ki se sicer v krajevnem govoru upora-
bljajo, vendar so nastala po drugi svetovni vojni 
in zato niso bila predmet tega popisa. 

Skupno je bilo na območju 28 vasi popisanih 
405 še živih hišnih imen, ki predstavljajo del 

O popisu hišnih imen zadnji dve leti

V 28 vaseh popisanih kar 405 hišnih imen
V zadnjih dveh letih smo popisovali hišna imena v številnih vaseh občine. 
Nazadnje smo v Poljanah in okoliških vaseh zabeležili 117 hišnih imen, ki jih 
domačini še poznajo in uporabljajo.

nesnovne kulturne dediščine slovenskega podeželja 
in so na domačijah prisotna že več kot 70 let. 

Zbiranje podatkov
V okviru projekta smo po vzoru Razvojne 

agencije Zgornje Gorenjske preverili, kakšna 
imena so za posamezne domačije letošnjega 
popisa zabeležena v zgodovinskih virih, fran-
ciscejskemu katastru iz leta 1826 in knjigah 
župljanov, župnijskih knjigah (status animarum) 
župnije Poljane v obdobju od 2. polovice 19. 
stoletja do 2. polovice 20. stoletja. Glede na 
navedbe starih hišnih številk v teh virih je 
velik obseg aktivnosti zajemal uskladitev 
hišnih številk s sedanjimi geodetskimi podatki 
ter določitev trenutnih lastnikov hiš skladno s 
podatki zemljiške knjige. 

Popis na terenu 
Po pridobljenih arhivskih podatkih in po-

datkih o lastništvu hiš smo najprej preverili 

poznavanje hišnih imen med krajani, ki imena 
izgovarjajo v pristnem krajevnem narečju in 
ne nazadnje poznajo določene zgodbe o kraju, 
domačijah, ljudeh oz. dejavnostih, ki so zazna-
movali določeno območje in po katerih so 
nekatere hiše tudi dobile ime. 

Rezultate terenskega popisa, ki je zajemal 
popis imen hiš v narečju, tonske posnetke razgo-
vorov s krajani in beleženje oblik za gospo darja, 
gospodinjo in pridevnik (npr. za hišo Par 
Frencìn – Frencìn, Frencìnka, Frencìnu) smo 
pregledali oz. dopolnili na skupnem srečanju s 
krajani. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
je za udeležence pripravila tudi predavanje o 
pomenu, vlogi, izvoru hišnih imen ter pravilnem 
zapisu v narečju. Zapise hišnih imen in tonske 
posnetke smo posredovali tudi jezikoslovcem, 
poznavalcem narečij na Institutu za slovenski 
jezik, ki so strokovno potrdili narečne zapise 
imen in njihove poknjižitve. 

Obeležitev zbranih hišnih imen
Vsaka hiša, katere lastnik je soglašal z 

izdelavo ovalne glinene tablice z napisom 
hišnega imena v narečju, bo predvidoma 
do konca januarja 2018 prejela to tablico 
brezplačno. Izvedene projektne aktivnosti bomo 
obeležili tudi z vpisom zbranih podatkov v 
spletni leksikon www.hisnaimena.si in z izdajo 
brošure v e-obliki, ki je trenutno na voljo na 
spletni strani www.ra-sora.si. Brošura bo izdana 
v tiskani obliki, ko bomo v popis zajeli še druga 
območja Poljanske doline. 

Vsem vključenim v letošnji popis hišnih 
imen se zahvaljujemo za sodelovanje, veseli 
pa bomo pozitivnih odzivov domačinov tudi 
v prihodnje. 

Kristina Miklavčič, vodja projekta, 
Razvojna agencija Sora

Poznavanje hišnih imen smo preverili na srečanju s krajani. Na sliki: udeleženci srečanja v Poljanah.
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Vabilo na ogled razstave »Čipke v sliki«
V sirarnici kmetije Pustotnik v Gorenji vasi je do 15. januarja 2018  

na ogled razstava »Čipke v sliki«. Ogled je mogoč v času,  
ko je trgovina odprta, in sicer od ponedeljka do petka  

od 8. do 17. ure ter ob sobotah od 8. do13. ure. 
Vabi vas KD Deteljica Gorenja vas.

Jesensko dogajanje za otroke v javorski župniji
Med jesenskimi počitnicami so javorski otroci en dan preživeli na izletu. 

Na povabilo župnika Cirila Isteniča se jih je za cel avtobus odpravilo na ogled 
Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer in Parka vojaške zgodovine Pivka.

Predstavitev obeh muzejev je bila zelo zanimiva in otroci so z zani-
manjem prisluhnili razlagi vodičev. Nato je sledilo kosilo v vojaški kantini. 
Obiskali so tudi župnijsko cerkev sv. Petra v Pivki, kjer se je s sveto mašo 

izlet tudi zaključil. Polni 
lepih vtisov in doživetij 
so se v večernih urah 
vrnili domov.

Pred prvo adventno 
nedeljo je v Javorjah 
po teka la  de lavn ica 
izdelovanja adventnih 
venčkov iz naravnih ma-
terialov. Udeležilo se je je 
veliko število otrok, ki so 
izdelane venčke odnesli 
domov.      Sonja Rupar

Imenovanja Alojza Oražma za častnega 
občana Občine Gorenja vas - Poljane je vesela, 
hkrati pa tudi žalostna, ker ga ni več na svetu, 
da bi ga mogel prevzeti osebno. 

Marija, bolj znana kot Mimi, se je vtisnila 
v spomin župljanom tratarske župnije in še 
posebej številnim generacijam otrok, ki so 
obiskovali verouk v gorenjevaškem župnišču. 
Ti so bili deležni slastnih odrezkov od hostij, 
ki jih je sama pekla. Doma je iz vasi Zapuže 
v občini in župniji Šentjernej na Dolenjskem. 
V letošnjem letu je praznovala okroglih 80 
let. Ob tej priložnosti ji je ljubljanski nadškof 
Stanislav Zore podelil priznanje za dolgoletno 
skrbno in požrtvovalno služenje Cerkvi.  Kljub 
precejšnjemu številu let bivanja na Gorenjskem 
je ohranila pristno dolenjsko govorico. 

Lepi spomini na Trato 
Alojza Oražma je spoznala, ko je bil kaplan 

v Šentjerneju. Ko je bil poslan za župnika v 

Marija Miklavčič – Mimi

Župniku Oražmu je gospodinjila kar 53 let
Septembra letos se je poslovil dolgoletni tratarski župnik Alojz Oražem, ki je zad-
nja leta služboval kot župnik v Trbojah. V tamkajšnjem župnišču, ki se nahaja tik 
ob Trbojskem jezeru, je zdaj ostala sama njegova gospodinja Marija Miklavčič. 
Letošnjega častnega občana je več kot pol stoletja, kar 53 let, spremljala na njegovi 
službeni poti in veliko pripomogla k temu, da je kot duhovnik toliko dosegel.

Šentjanž na Dolenjskem, jo je povabil, da gre k 
njemu za župnijsko gospodinjo. Z Dolenjskega 
sta prišla na Trato v Gorenjo vas leta 1976 in tu 
ostala 28 let, do leta 2004. Naselila sta se še v 
starem župnišču. Kmalu so se začela številna 
dela na gospodarskem in pastoralnem področju. 
Veliko je bilo dela s kuhanjem hrane za delavce, 
ki so gradili novo župnišče in obnavljali 
župnijsko in podružne cerkve. Prav tako je bilo 
treba postreči goste ob župnijskih slovesnostih. 
Ko župnika ni bilo doma, je sprejemala ljudi in 
tudi sicer vsestransko pomagala. Dela okrog 
župnišča in cerkve je bilo vedno dovolj. Brez 
njene podpore bi župnik Alojz težko naredil 
toliko, kot je.  Ko še ni bilo avtomatskega 
zvonjenja, je pomagala ročno zvoniti. Vrsto 
let je pela v župnijskem zboru, ob nekaterih 
priložnostih pa tudi igrala orgle. Marsikdo se je 
spominja, ko je ob  nedeljah in praznikih skrbela 
za red v sprednjih klopeh v cerkvi, ki so bile 
polne otrok. V teh letih je bilo veliko lepih, pa 

tudi nekaj grenkih trenutkov, ki jih prinaša delo 
z ljudmi. Stregla in pomagala je tudi dolgoletni 
mežnarici na Trati Ivani Bradeško, ko je zbolela, 
ob njej je bila tudi v njenih zadnjih trenutkih. 

Imela je vrt, redila kokoši … 
Marija je doma iz kmečkega okolja, zato ji je 

blizu delo na zemlji. V Gorenji vasi je obdelovala 
župnijske njive, kjer je gojila krompir in druge 
pridelke. Pridelovala je koruzo, s katero je krmila 
kokoši. Če je kdo potreboval varstvo otroka, je 
priskočila na pomoč. Tako ona kot tudi pokojni 
Alojz sta bila ljubitelja mačk, saj sta vedno skrbela 
za več teh živalic naenkrat. Še vedno ji v župnišču 
v Trbojah družbo dela nekaj prijetnih kosmatink. 
Mimi je bila v Gorenji vasi poznana po odličnih 
orehovih rogljičkih, recept je zaupala številnim 
gospodinjam. Povedala je, da je bil župnik 
Oražem ponosen na župana Milana Čadeža in 
poslanca Žana Mahniča, saj sta bila oba njegova 
ministranta. Ob zanjo bolečem slovesu od župnika 
Alojza se zahvaljuje za tolažilne besede, posebej 
še govornici na pogrebu Mirjani Možina, ki se 
je v imenu župnije Trata - Gorenja vas poslovila 
od njega. Govor je napisala tudi leta 2004 ob 
poslovilni maši, ko sta odhajala v Trboje. 

Gorenjo vas je težko zapustila,  
a se je navadila na Trboje 

Takrat je Mimi s težkim srcem zapustila 
ljubljeno Gorenjo vas, kjer je preživela toliko 
let. Pa je v Trbojah prišla, kot pravi, med dobre 
ljudi, ki so ju z župnikom zelo lepo sprejeli. Tam 
sta kmalu obnovila gospodarsko poslopje ob 
župnišču, kjer še vedno redi kokoši, zraven pa 
skrbi za vrt in njivo. Številni ju niso pozabili in 
so ju obiskovali tudi v novi župniji. V Trbojah 
so nekateri naročili tudi maše za svojce. 

Mimi na željo trbojskih župljanov do nadalj-
nje ga ostaja v župnišču in ohranja to hišo živo. 
Še vedno pa se zanima za vse v zvezi z Gorenjo 
vasjo, ki ima posebno mesto v njenem srcu.

Jure Ferlan
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Mimi se zanima za vse v zvezi z Gorenjo vasjo. Rada prelista tudi Podblegaške novice. 
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Tekmovanja
V  soboto, 18. novembra, je v Novi Gorici 

potekalo državno tekmovanje iz  znanja  o 
sladkorni bolezni, na katerem so sodelovale tri  
učenke naše šole:  Špela Šturm (9. a),  Manca 
Gartner (9. c) in  Neža Kržišnik (8. c). Vse tri  
so  prejele srebrno priznanje.

V četrtek, 5. oktobra, je potekalo šolsko tek-
movanje iz razvedrilne matematike. Tekmovalo 
je 31 učencev od 6. do 9. razreda (10 učencev 
šestih razredov, 9 učencev sedmih razredov, 
8 učencev osmih razredov, 4 učenci devetih 
razredov).

Bronasto priznanje so dosegli: Vid Kavčič, 
Sara Maček, Lara Buh iz 6. razreda, David 
Pintar, Neja Biček in Manca Trček iz 7. raz-
reda, Zala Ažbe in Luka Šubic iz 8. razreda in 
devetošolka Manca Gartnar. 

Na državno tekmovanje se je uvrstil David 
Pintar in dosegel srebrno priznanje.

Z državnim srečanjem na Bledu se je v de-
cembru končalo tekmovanje iz znanja biologije 
za Proteusova priznanja. Z naše šole se ga je pod 
mentorstvom Irene Selak udeležilo 15 učencev 
iz 8. in 9. razreda. Tema letošnjega tekmo-
vanja so bile ribe slovenskih celinskih voda. 
Učenci so morali dobro poznati morfološko 
zgradbo rib, njihov razvoj, življenjska okolja, 
prilagoditve na okolje, njihovo ogroženost ter 
deset posameznih vrst in njihove značilnosti. 
Bronasta Proteusova priznanja so prejeli: Hana 
Oblak in Janja Kavčič iz 8. razreda ter Katja 
Potočnik, Matevž Stržinar, Nejc Buh, Luka 
Grabnar ter Anej Čadež iz 9. razreda.

Tehniški dnevi
8. novembra so imeli osmošolci tehniški 

dan, na katerem so obiskali podjetje Marmor 
Hotavlje. Tam so se v skupinah izmenjali na 
štirih odlično pripravljenih delavnicah in pred-
stavitvah. Spoznali so delovni  proces obdelave 
kamna – od kamnoloma, prek strojne in ročne 

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Zimska idila na Tratah
Ne vem, če v Sloveniji obstaja veliko šol, kjer narediš samo par korakov od 
glavnega vhoda in že lahko  uživaš na snegu na tisoč in en način. Naša je ned-
vomno ena izmed njih. Učenci že dolgo niso imeli tako lepe pozne jeseni, saj 
vsak dan preživljajo ure in ure na tekaških smučeh, sankah, lopatah ali pa kar 
na zadnji plati in se prepuščajo sili gravitacije.

obdelave do narejenih 
izdelkov. Učenci so se 
tudi praktično preiz-
kusili v posameznih 
postopkih obdelave.

9. novembra so šli 
devetošolci na ogled 
Rupnikove linije. Ob 
malo manj ugodnem 
vremenu smo se zjutraj 
odpeljali v Suhi Dol, 
potem pa peš šli do utrd-
be na Golem vrhu. Tu 
nas je pričakal vodnik 
Boris Žnidarčič in nas 
vodil na ogled skozi 
notranjost utrdbe. Iz-

stopili smo skozi znano strelno lino, se nato 
odpravili naprej proti Javorču in se čez 
Dobravšce vrnili v Gorenjo vas.

Dogajanje v knjižnici
V knjižnici nadaljujemo z reševanjem 

ugank in nalog, ki so povezane s knjigami, 
pisatelji, ilustratorji ... Leto 2017 je prineslo kar 
nekaj okroglih obletnic, zato so bile naloge za 
učence sestavljene skladno s temi obletnicami. 
Učenci v prvem triletju so reševali naloge, 
povezane z Muco Copatarico, ki praznuje 60 
let. Slikanica o Martinu Krpanu z ilustracijami 
Hinka Smrekarja je luč sveta ugledala leta 1917. 
Učenci v drugem triletju so se tako spopadli z 
Martinom Krpanom. Učenci v zadnjem triletju 
pa so posegli po povesti Cvetje v jeseni Ivana 

Tavčarja, ki je začela izhajati pred 100 leti. 4. 
decembra so prvošolci izžrebali po 3 učence iz 
vsakega triletja. Izžrebani učenci so dobili lepe 
nagrade (zvezke, revije, koledarje, rokovnike, 
svinčnike ...).

Planinski pohod
Pred šolo smo se zbrali v velikem številu. 

Proti Lajšam smo se odpravili kar skozi bližnji 
gozd čez hrib in nadaljevali mimo peskokopa. 
Po lepih gozdnih poteh smo prispeli do travnika 
pod domačijo na Jermanci. Pozdravili smo 
domače in nadaljevali mimo Prekove domačije 
do Karlovškega mlina, kjer so nas pogostili s 
koščkom flancata. Pomalicali smo, kar je bilo 
v nahrbtniku, in noč nas je počasi podila proti 
domu. Vsi veseli smo na Dobravšcah prižgali 
svetilke in prav prijetno je bilo zaključiti pohod 
pri šoli v popolni temi. Vseh pohodnikov je 
bilo 37. Imeli smo se super, saj so se družile 
tri generacije, in v prijetnem klepetu je dokaj 
dolga pot hitro minila.

Športni dosežki
Zaključeno je medobčinsko tekmovanje v 

košarki za starejše dečke.
Letos se je odvijalo v dveh delih. Prvi turnir 

je potekal 27. novembra v Poljanah, zaključni 
turnir pa 30. novembra v Žireh.

Ekipa OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas je tako 
v Poljanah kot v Žireh zabeležila po eno zmago 
in poraz: premagali so igralce OŠ Poljane, nato 
pa izgubili proti OŠ Žiri. 

Na finalnem turnirju so v polfinalu po dobri 
igri morali priznati premoč OŠ Cvetka Golarja, 
v tekmi za 3. mesto pa so zanesljivo slavili proti 
OŠ Škofja Loka - Mesto.

Medobčinski prvaki za šolsko leto 2017/18 
so postali učenci OŠ Žiri.

Pripravili učitelji in Hana Oblak

Planinci so pohod na Javorč zaključili pri šoli že v popolni temi. 
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29. novembra je v avli naše šole potekal 
bazar, ki so ga pod vodstvom učiteljev razredne 
in predmetne stopnje soustvarjali vsi učenci šole. 
Izdelovali so voščilnice, venčke, dekorativne 
izdelke, kreme, zapestnice in nakit, nekateri pa so 
se preizkusili tudi v peki piškotov, palačink in drugih 
sladic, ki so bile na tak zasnežen in hladen dan 

še posebej dobrodošle. Istočasno z bazarjem je 
potekal tudi nastop pevcev, plesalcev in folkloristov 
pod mentorstvom Neže Erznožnik, Petre Slabe in 
Lucije Kavčič, ki so pripravili pester program in nas 
popeljali v praznični december, čas obdarovanja, 
dobre volje in dobrodelnosti. Zbrane je v uvodu 
nagovoril tudi ravnatelj Izidor Selak.

Šolski bazar
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»Kdor vedno samo sprejema in nikoli nič ne 
da, je podoben stoječi mlaki, kjer za vekomaj 
ostane vse, kar vanjo pade in kar vanjo pade, 
tudi strohni.«

Na  OŠ Poljane je konec novembra potekal 
že tradicionalni dobrodelni sejem s prodajo 
izdelkov učenk in učencev šole, otrok vrtca in 
vseh strokovnih delavcev šole. Za popestritev pa 
je poskrbel srečelov z več kot 500 dobitki.

Na dogodku, ki se je odvijal v telovadnici šole, 
je bil obisk kljub slabemu vremenu dober. Najbolj 

Dobrodelni sejem

prodajani izdelki so bili voščilnice in piškoti. 
Pohvalna je menjalnica igrač, da pa nismo 

dobrodelni samo za naše učence, smo imeli tudi 
prostor, namenjen zbiranju hrane za RK.

Celotni znesek, nekaj več kot 3.000 evrov, je 
namenjen šolskemu sladu šole in vrtca. S temi 
sredstvi plačamo vsem učencem enkrat letno 
obisk kulturne prireditve izven kraja in poskrbimo, 
da se lahko učenci iz družin, kjer je socialna slika 
šibka, udeležijo šol v naravi.

Metka Debeljak

Tradicionalni slovenski zajtrk
Prav poseben dan na naši šoli je bil petek, 17. 

novembra. Ta dan obeležujemo dan slovenske 
hrane, zato smo prvo šolsko uro vsi posvetili 
tradicionalnemu slovenskemu zajtrku.

Na pomen domačega zajtrka nas je takoj 
na začetku 1. šolske ure po zvočniku spomnilo 
kratko besedilo. Nato se je zaslišal posnetek 
pesmi Čebelar, ki jo pojeta naš otroški in mla-
dinski pevski zbor, pesmi pa smo pritegnili prav 
vsi učenci šole.

Dežurni učenci so prinesli zajtrk v učilnice, 
jedli pa smo – vse domače: za zajtrk domači 
med, domače maslo, domači črni kruh, domače 
mleko, domače jabolko; za malico domači 
sezamov rogljič, 100-odstotno domači jabolčni 
sok; za kosilo kislo zelje/repo s suhim mesom 
ali pečenico, domače osje gnezdo, nesladkan 
čaj; za popoldansko malico domač sezamov 
rogljič.

Ustvarjanje
Po zajtrku je sledil tehniški dan. V Poljanah 

praznični december začutimo že sredi novem-
bra. Pripravljamo se na dobrodelni sejem, 
zato vsi učenci, od 1. do 9. razreda izdelujejo 
voščilnice, različne okraske in druge predmete, 
ki bodo polepšali veselo pričakovanje. Nekateri 
razredi so se odločili za peko piškotov in prav 
omamno je dišalo!

Računalništvo za starejše
Učenci in učitelji naše šole smo za starejše 

v okviru projekta Simbioza spet pripravili 
računalniške delavnice. 

Ena izmed udeleženk delavnic je povedala, 
da se z računalnikom sicer pogosto srečuje, ven-
dar pa previdno pritiska tipke in izbira vsak svoj 
naslednji korak. Tokrat se je udeležila delavnic 
z namenom, da vsak dan kaj novega izve. 
Nekaj o wordu, nekaj o klikanju po internetu, 
dva dneva pa še nekaj o pametnem telefonu. 
Njena zaključna misel pa je bila: »Vi mladi ste 
z računalnikom gor zrasli!« 

Logika
Konec septembra je na naši šoli potekalo 

šolsko tekmovanje iz logike. Tekmovalo je 115 
učencev z matične in podružnične šole v Javor-
jah. Kar 41 tekmovalcev je prejelo bronasto 
priznanje, pet učencev od 7. do 9. razreda pa 
se je uvrstilo še na državno tekmovanje: Miha 
Bogataj, Jedrt Šinkovec, Marija Omejc, Tine 
Bogataj in Jernej Oblak. Na državnem tekmo-
vanju je Miha Bogataj iz 7. b prejel srebrno 
priznanje.

Razvedrilna matematika
V začetku oktobra je potekalo tudi šolsko tek-

movanje iz razvedrilne matematike. Udeležilo 
se ga je 87 učencev. 26 učencev je prejelo 
bronasto priznanje, trije učenci pa so se uvrstili 

Iz OŠ Poljane

Ko zadišijo piškoti
Kar nekaj utečenih dejavnosti smo v novembru in v začetku decembra že spravili 
pod streho. V nekatere so vključeni vsi učenci šole, druge so namenjene le posa-
meznim razredom. Pred nami pa praznični in čarobni december!

na državno tekmovanje. Vsi trije so se vrnili s 
priznanji: Miha Bogataj iz 7. b in Jedrt Šinkovec 
iz 8. b sta osvojila zlato priznanje, Tine Bogataj 
iz 9. a pa srebrno priznanje.

Jumicar – Varno v prometu
Da znajo že samostojno voziti avto, so 

učenci 4. in 5. razreda dokazali na šolskem 
igrišču, kjer so v okviru projekta Jumicar vozili 
avtomobilčke, ki so bili res nekoliko manjši od 
pravih, vendar nič manj zanimivi.

Simona je povedala: »Najbolj mi je bilo všeč, 
da smo se tako dolgo vozili z avtomobilčki, ki 
so izgledali kot pravi. Ni mi bilo všeč, ker sem 
se nekajkrat zaletela.«

Jaka pa je dodal, da mu je bilo najbolj všeč, 
ker je po ravnini lahko dal »gas do konca«.

Karlovski mlin in peka piškotov
Osmošolci so se s kombijem odpeljali do 

Karlovskega mlina; z znanjem, ki so si ga tam 
nabrali, so v šoli spekli odlične piškote. In spet 
je dišalo po hodnikih! Tjaša Kržišnik iz 8. b: 
»Ogledali smo si različna žita, mlin ter pekar-
no, kjer pečejo kruh, piškote in druge dobrote. 
Poskusiti so nam dali tudi nekaj piškotov, ki so 
bili zelo dobri. Ko smo se vrnili nazaj v šolo, 

smo še sami spekli piškote za dobrodelni sejem. 
Piškoti so nam dobro uspeli in bili so odlični. 
Peto šolsko uro smo reševali učni list na temo 
konzerviranja hrane.«

Planinski pohodi
Prva, mlajša skupina planincev je osvojila 

961 metrov visoki Sv. Jakob. Za svoj trud so 
bili na koncu v temi nagrajeni z »lučkanjem« v 
dolino. Nadeli so si vso bojno pohodno opremo, 
preverili lučke in se po makadamski cesti v soju 
pohodnih lučk odpravili v dolino. 

Druga, starejša planinska skupina se je 
odpravila proti Idriji na Hleviško planino. V 
zimskih razmerah so najprej pešačili po kolo-
vozni poti, kasneje so izkusili hojo po snegu in 
ugotovili, da je vanjo potrebno vložiti veliko 
več energije in pazljivosti kot sicer. 

V novem letu vam učenci in zaposleni OŠ 
Poljane želimo vse dobro!

Bernarda Pintar

Vesele praznike!
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Od Hotavelj naprej so tovor z vpregami 
prevažali po stari poti čez Podpleče in Kladje, 
mimo Cerkna po dolini Idrijce do Posočja. 
Poleg tega je imela dolina ugoden položaj v 
zaledju. Z napredkom tehnike je tudi Avstro-
Ogrska začela vojsko opremljati z letali. Zato 
je v zaledju Soške fronte gradila manjša vojaška 
letališča, s katerih so letala odhajala v izvidnico 

Utrinki preteklosti

Letališče v Gorenji vasi predhodnik letališča v Lescah?
Letališče v Gorenji vasi? Da, nekoč je obstajalo. V času prve svetovne vojne 
je bila Poljanska dolina pomembna prometna pot, ki je vodila do položajev 
Soške fronte, tako za premike vojaštva kot za dostavo vojaške opreme, streliva 
in oskrbe za vojake.

ali v napad. Eno takšnih 
je bilo tudi letališče Trata, 
poimenovano po takrat 
glavnem kraju in istoimen-
ski občini. Letališče se je 
nahajalo na poljih ob reki 
Sori pri Gorenji vasi. 

V župnijski kroniki za-
pis o letalski nesreči 

V župnijski kroniki 
župnije na Trati je ohranjen 
zapis iz leta 1917, ki poroča 
o letališču in tragični letalski 
nesreči. Septembra tistega 
leta so pod Gorenjo vasjo 
ustanovili oddelek vojaške 

zračne službe z več »aeroplani«. Že 10. septem-
bra je eno izmed letal padlo na tla. Eden izmed 
pilotov je bil močno poškodovan in odpeljan v 
vojaško bolnico v Škofjo Loko, kjer je čez nekaj 
dni umrl. V zbirki slik Evgena Burdycha, ki jo 
hranijo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, enota 
Škofja Loka, se je ohranila majhna fotografija 
krste enega izmed pilotov. Kot kaže napis na 

Slovo od pilota Karla Pichlerja, ki je umrl 23. septembra 1917. V 
ozadju vidno obzidje škofjeloškega mestnega pokopališča.
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križu, prislonjenem na krsto, mu je bilo ime 
Karl Pichler. V ozadju je vidno obzidje mestnega 
pokopališča v Škofji Loki, ob krsti pa stojita 
vojak v uniformi in užaloščeni starejši moški v 
elegantni civilni obleki, mogoče sorodnik ali celo 
oče pokojnika. Drugi, ki mu je bilo ime Karol 
Schramek in je bil po činu korporal, je bil takoj 
mrtev. Slovesno so ga pokopali na pokopališču 
na Trati (ni jasno ali na starem ob cerkvi ali na 
takrat novem na današnji lokaciji ob Sori). Kro-
nist dalje omenja, da so bili zaradi tega vojaki 
zelo preplašeni. 

Na Hotavljah skladišče granat 
V kroniki je tudi zapisano, da je bilo na 

Hotavljah velikansko skladišče granat, ki so ga 
pogosto preletavala in bombardirala italijan-
ska letala, vendar ga na srečo niso zadela. Za 
obrambo so imeli protiletalski top. Da je v tistih 
dneh šlo za izjemno intenzivno dogajanje, pove 
podatek, zapisan 17. septembra, ko so v tednu 
dni od Škofje Loke do Hotavelj zgradili vojaško 
ozkotirno železnico. Omenjena je tudi nevarnost 
hoje po cesti zaradi zelo gostega avtomobil-
skega prometa. Kot še navaja zapis v kroniki, 
so letališče zaradi mnenja vojaških oblasti, da je 
Poljanska dolina preozka za varen promet z letali, 
preselili v Lesce na Gorenjskem, kjer je seveda 
v posodobljeni obliki še danes. Tako ima leško 
letališče svoje korenine v Gorenji vasi.

Jure Ferlan

Prireditve za otroke in odrasle v krajevnih knjižnicah GORENJA VAS, POLJANE in SOVODENJ - januar 2018
GORENJA VAS
Ponedeljek, 8. 1. ob 17.00 Ura pravljic – za otroke od 4. leta ZAKLADNICA PRAVLJIC Romana Hafnar Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Torek, 9. 1., 13.00–15.00 RAČUNALNIŠKE URICE Lucija Kavčič Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Četrtek, 11. 1., 16.00–17.30 Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ – vadba za možgane Saša Bergant Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Ponedeljek, 15. 1. ob 17.00 BEREMO Z NASMEHOM S PSIČKO ITO Obvezne predhodne prijave Zala Špegu in Ita Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Torek, 16. 1., 17.00–19.00 Delavnica animiranega filma za osnovnošolce Andreja Goetz Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Torek, 16. 1., 13.00–15.00 RAČUNALNIŠKE URICE Lucija Kavčič Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Četrtek, 18. 1., 16.00–17.30 Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ – vadba za možgane Saša Bergant Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Četrtek, 18. 1. ob 19.00 Četrtkov večer s knjižnico – POTOPISNO PREDAVANJE: Camino Mojca Klug Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Torek, 23. 1., 13.00–15.00 RAČUNALNIŠKE URICE Lucija Kavčič Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Ponedeljek, 22. 1. ob 19.00 Spoznavanje glasbil in pravljica                           Glasbena šola Šk. Loka in Romana Hafnar Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Torek, 23. 1. ob 17.00 Ustvarjalna delavnica s knjigo Dragica Toplišek Tušar Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Četrtek, 25. 1., 16.00–17.30 Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ – vadba za možgane Saša Bergant Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Ponedeljek, 29. 1. ob 17.00 DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE  Saša Ambrožič Krajevna knjižnica  Gorenja vas
Torek, 30. 1., 13.00–15.00 RAČUNALNIŠKE URICE Lucija Kavčič Krajevna knjižnica  Gorenja vas
POLJANE  
Petek, 5. 1. ob 17.00 Ura pravljic – za otroke od 4. leta ZAKLADNICA PRAVLJIC Bernarda Buh Krajevna knjižnica Poljane
Petek, 19. 1. ob 17.00 DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE   Saša Ambrožič Krajevna knjižnica Poljane
SOVODENJ
Sobota, 6. 1. ob 10.00 Ura pravljic DARILO Polona Homec Krajevna knjižnica  Sovodenj
Sobota, 20. 1. ob 10.00 Ustvarjalna delavnica MOZAIK Polona Homec Krajevna knjižnica  Sovodenj

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

VOŠČILO 

 Novo leto je nov list v knjigi časa, 
bel in čist, 
nanj Vam pišemo svoje želje, 
mir, ljubezen in veselje. 

Srečno 2018! 

Kolektiv Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka
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• 22. december od 17. do 22. ure: Loka v snegu: božični LUFt z 
Ano Mraz in Grajsko gostijo na Trgu pod gradom. Organizira KUD 
LUFt.
• 22. december ob 19. uri: Glasbeni cirkus v izvedbi Društva 
godbenikov Cerkno v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Vstopnina 8 
evrov, za študente in dijake 5 evrov. Organizira Društvo godbenikov 
Cerkno.
• 23. december ob 18. uri: 15. pohod na Brda. Odhod je izpred 
Sokolskega doma Gorenja vas. Dodatne inf. pri Janku Oblaku, tel. št. 
041/768-241 in Vladimirju Koračinu, tel. št. 041/954-823. Organizira 
PD Gorenja vas, Sekcija pohodnikov na Brda.
• 23. december ob 20. uri: Koncert: Zimska pravljica z ansamblom 
Saše Avsenika in Slovenskim oktetom v Športni dvorani Trata, Škofja 
Loka. Vstopnice po 18 evrov so naprodaj v bifeju BS OMV Škofja Loka, 
Kmetijski zadrugi Trata, gostilni Na Vidmu, na Bazenu v Železnikih in 
v KGZ Sloga Kranj. Organizirata KD Simba in Media Butik.
• 25. december ob 19. 30: Božičnonovoletni koncert v Športni dvorani 
Trata, Škofja Loka. Vstopnice po 7 evrov na voljo pri članih orkestra, 
na Info točki (stari Petrol), v TD Škofja Loka in uro pred koncertom na 
blagajni ŠD Trata. Organizira Mestni pihalni orkester Škofja Loka.
• 26. december ob 13. uri: Prednovoletno srečanje članov društva 
upokojencev v Sokolskem domu. Prijave pri društvenih poverjenikih. 
Organizira DU za Poljansko dolino.
• 26. december dopoldan: sv. maša v cerkvi sv. Lovrenca na Hotavljah 
in blagoslov konj. Organizira TD Slajka Hotavlje.
• 26. december ob 14. uri: Odprtje razstave jaslic v podružnični cerkvi 
sv. Križa nad Srednjo vasjo. Razstava na ogled do 7. januarja 2018 ob 
sobotah, nedeljah in praznikih od 14. do 16. ure oziroma po dogovoru 
za skupine. Dodatne inf. na voljo pri Štefanu Ingliču, tel. št. 031/500-
309. Organizira Štefan Inglič.
• 26. december: Štefanov tek in štefanovanje pred gasilskim domom 
na Hotavljah. Organizira ŠDMH v sodelovanju z VO Hotavlje in KS 
Gorenja vas.
• 27. december od 10.15 do 12.15: Brezplačna otroška delavnica – 
Marmoriranje v Šubičevi hiši. Delavnico vodi Eva Mazi. Dodatne 
inf. in obvezne prijave pri Apoloniji Kandus, tel. št. 040/477-640 ali 
po e-pošti: apolonija@zavodo.org. Organizirajo Občina Gorenja vas - 
Poljane, Šubičeva hiša, Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, 
Zavod O, VGC.

Kam decembra in januarja?
• 28. december od 10. do 11. ure: Brezplačna delavnica – Gib za 
dušo in telo v Šubičevi hiši Poljane. Dodatne inf. in obvezne prijave 
pri Apoloniji Kandus, tel. št. 040/477-640 ali po e-pošti: apolonija@
zavodo.org. Organizirajo Občina Gorenja vas - Poljane, Šubičeva 
hiša, Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Zavod O, VGC. 
• 29. december ob 18. uri: 15. Nočni pohod preko Sv. Urbana v 
Vinharje. Zbor na avtobusni postaji Gorenja Dobrava. Organizira ŠD 
Sv. Urban.
• 30. december ob 20. uri: Nočni pohod do mejnika 38. Organizira 
TD Sovodenj.
• 2. januar: 19. zimski pohod na Blegoš. Organizira PD Gorenja vas. 
• 2. januar ob 9. uri: Vóden pohod na Bevkov vrh. Pohod je v vsakem 
vremenu. Zbirno mesto je pred gasilskim domom na Sovodnju. Vodnik 
bo Viktor Kržišnik, tel. št. 041/650-938. Startnine ni. Organizira PD 
Sovodenj. 
• 4. januar med 16. in 17. uro: Meritve kostne gostote, holesterola, 
krvnega tlaka in sladkorja v prostorih KŠPD (pritličje ZD) Gorenja 
vas. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 4., 11., 18. in 25. januar od 10. do 11. ure: Brezplačna delavnica – Gib 
za dušo in telo v Šubičevi hiši Poljane. Dodatne inf. in obvezne prijave 
pri Apoloniji Kandus, tel. št. 040/477-640 ali po e-pošti: apolonija@
zavodo.org. Organizirajo Občina Gorenja vas - Poljane, Šubičeva hiša, 
Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Zavod O, VGC.
• 6. januar ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 6. januar ob 21. uri: Rock'n NOV LIT 13: Elvis Jackson, 100g's in 
Nemesis v dvorani na Sovodnju. Organizira KUD Sovodenj.
• 13. januar ob 19. 30 uri: Predstava Trije nori tenorji v KD Sv. 
Duh v izvedbi Šentjakobskega gledališča. Cena vstopnic je 15 evrov. 
Organizira KD Simba.
• 14. januar ob 17. uri: Predavanje Jelene Justin: Himalajski treking 
v dolino Naar – Phu, preko sedel Kuchumro, Yarcha in Kang 
La v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira PD Gorenja vas. 

Vsak ponedeljek ob 19. uri pilates, vsak ponedeljek ob 20. uri mix vadba, 
vsako sredo ob 20. uri ples ob drogu, vsak četrtek ob 19. uri joga, vsak 

petek ob 16. 30 ples ob drogu za otroke, vsak petek ob 17.45 ples 
ob drogu za odrasle. Vse v prostorih Zadružnega doma Gorenja vas. 

Organizira Vadbeni studio Polerina.

Prijateljstvo
Prijateljstvo je beseda, ki jo vsak pozna,

in tudi beseda, ki vsak rad jo ima.
Vendar je pravo prijateljstvo nekaj zares vrednega,

pa tudi lepega in zelo pomembnega.

Pravi prijatelj rad s tabo svoj čas deli,
takoj ko te zagleda, ti nasproti pohiti.

Pravi prijatelj se z veseljem s tabo igra
in na sončnih sprehodih s tabo kramlja.

Pravi prijatelj je tisti, ki mu lahko zaupaš skrivnost,
ne bo je izdal, saj ima tudi to krepost.
Pravi prijatelj je iskren in ti ne laže,

s svojim vzorom ti pot v življenje kaže.

Pravi prijatelj te ne žali in ne obrekuje,
tudi če mu storiš krivico, se ne maščuje.
Pravi prijatelj ti krivico vedno odpusti,

ti dlan stisne in nasmeh podari.

Pravi prijatelj se s tabo veseli in se smeji,
a tudi strumno zakoraka s tabo v težave temnih dni.

Pravi prijatelj te v stiski objame
in del tvojih skrbi k sebi vzame.

 
Pravi prijatelj ti vedno želi le najbolje,

tudi on je vesel, če si ti dobre volje.
Pravi prijatelj je pravi zaklad,
saj je tisti, ki te res ima rad.

Pa znamo graditi prijateljstvo tudi mi?
To se vprašajmo zdaj vsi.

A mislim, da vsi pravi prijatelji smo lahko,
če le sami hočemo tako.

Marija Omejc, 8. razred

V tokratni Literarnici predstavljamo Marijo Omejc, osmošolko z OŠ 
Poljane, ki je napisala že veliko izvrstnih pesmi, nekatere med njimi so 
tudi nagrajene. 

Litararnica 
Marijine pesmi nam veliko povedo, v nas prebujajo občutke, ki smo jih 

morda že pozabili. Zato se lahko iz igraje povezanih misli, besed in rim vsi, 
tako mladi kot starejši, tudi česa naučimo. Tokrat objavljamo njeno pesem 
z naslovom Prijateljstvo. Naj vas greje med prazniki! 
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V dvorani v Leskovici so ga otroci iz vasi 
Leskovica, Laze, Robidnica, Lajše, Krnice, 
Kopačnica, Studor, Debeni ter zgornjega dela 
Volake Miklavža pričakali že 2. decembra. Še 
pred njegovim prihodom so si ogledali krajšo 
dramsko igro Nikolaj TV 24 ur po scenariju in 
režiji Lucije Kavčič in v izvedbi podmladka 
Turističnega društva Žirovski vrh. Igra je prika-
zala razlike o prihodu Miklavža nekoč in danes, 
poskrbeli so za javljanje iz nebes, kjer so angeli 
pripravljali darila … tudi za Leskovico. Ko 
so bila pripravljena, je otroke končno obiskal 
Miklavž in obdaril 45 pridnih otrok od prvega 
do desetega leta starosti. Miklavževanje je orga-
nizirala Jasmina Likar s KS Gorenja vas.

Sv. Miklavž

Obdaril otroke po vsej občini
Dobri stari Miklavž je kot prvi od treh dobrih mož kakor vsako leto tudi letos obiskal 
otroke v več krajih po naši občini. Povsod so ga spremljali parklji, ki so malčkom 
nagnali malo strahu v kosti, in angelci, ki so pomagali pri razdeljevanju daril.

dvorano in Miklavža pričakali zunaj. Pripeljal 
se je s konjsko vprego. Na zapravljivčku so mu 
delali družbo voznik Milan in dva angelčka. 
Parkeljna sta se mu pridružila kasneje na odru. 
Še pred tem je nastopila otroška plesna skupina. 
Darila je razdelil med 105 otrok iz KS Sovodenj 
oz. fare Nova Oselica, v starosti od dopolnjen-
ega enega leta do 5. razreda osnovne šole. Tudi 
letos je mislil na spodbujanje otrok in staršev 
h gibanju na svežem zraku in dodal športni 
rekvizit. Finančno so mu pomagali občina, KS, 
nekatera društva v kraju in posamezniki. 

Na god v Gorenji vasi 
V Gorenji vasi se je v dvorani Sokolskega 

doma ustavil v sredo, 6. decembra, prav na svoj 
god. Darila je tu imel pripravljena za 247 otrok, 
starih od enega do deset let. Nasled njega dne se 

svojem času. Bil je hrabrega, a trdega srca. 
Mnogo let je preteklo, preden je postal bolj pri-
jazen in dober. Ko je na jesen življenja prinesel 
pred nebeška vrata tri ključe (ključ vere, ključ 
upanja in ključ ljubezni), sta ga angela spustila 
v nebesa. Po igri so otroci glasno poklicali sv. 
Miklavža, ki je pripravil kar 400 daril in obdaril 
prav vse, ki so ga prišli pričakat.

V Lučinah so otroci dobrega moža pričakali 
z igrico Oh, ti darovi pod mentorstvom Mar-
tine Jelovčan, v kateri so zaigrali petošolci. V 
igrici srečamo pridne otroke, kot je Urška, ki je 
vestna, ubogljiva, pripravljena pomagati ... in 
njenega brata Janeza, ki je njeno nasprotje. Za 
obdarovanje otrok je poskrbela KS Lučine.

Leskovica – prvi od Miklavževih obiskov 

Priklicali sta ga pesem in molitev 
Sveti Miklavž je na predvečer goda sv. 

Nikolaja obiskal in razveselil tudi otroke v KS 
Javorje. V javorski župnijski cerkvi so dobrega 
moža lepo sprejeli otroci in njihovi starši, ki so 
ga priklicali s pesmijo in molitvijo. Prišel je v 
spremstvu angelov in parkljev, obdaril pa kar 
113 otrok. Pri tem so ga podprli v KS Javorje 
in TD Stari vrh. Otroci so se Miklavžu zahvalili 
s kakšno lepo risbico ali pesmico. 
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V Javorjah je otroke obdaril v cerkvi.

Hop v pravljico in k Miklavžu
Ravno pred godovnim dnem je stari dobri 

mož obiskal otroke na Sovodnju. Prvo darilo, 
ki ga v dvorani doživijo vsi hkrati, je predstava 
učencev dramske skupine 3., 4. in 5. razreda. 
Letos so navdušili z igro Hop v pravljico, ki 
je skozi številne prizore med seboj pomešala 
različne pravljične junake in dogodke. Otroci v 
dvorani so se tvorno vključevali v dogajanje tudi 
z odgovori in nasveti. Za krajši čas so zapustili 

Miklavž na Sovodnju
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je oglasil še v Zadružnem domu na Hotavljah. 
Tudi tu je za 127 otrok imel pripravljena darila. 
Obe miklavževanji je pred prihodom Miklavža 
popestrila igrica Nikolaj TV 24. Miklavžu so 
pri obdaritvi otrok pomagali KS Gorenja vas, 
vaški odbor Hotavlje in nekateri prostovoljci. 
Otroci so dobili lepe knjižice, primerne njihovi 
starosti, in nekaj sladkih dobrot. 

V Poljane prinesel kar 400 daril 
Letos so mladi člani KD Poljane na odru 

Kulturnega doma v Poljanah otrokom zaigrali 
igrico z naslovom Trije nebeški ključi. 

Kot je povedala Hermina Peternel, je zgodbo 
napisal Božo Rustja, v dramsko obliko pa je 
besedilo preoblikovala ona. Zgodba govori o 
mogočnem kralju, ki je bil najmogočnejši v 

S spremstvom na Hotavljah
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Miklavž na obisku v Kulturnem domu v Poljanah

Na Trebiji je letos zamenjal Božička 
Vrsto let je otroke v KS Trebija obiskoval 

Božiček, letos pa je mednje prišel Miklavž. 
Sicer šele 9. decembra, ko je omenil, da je že 
kar precej utrujen, saj je prehodil celo občino. A 
z darili ni skoparil: 71 otrokom v starosti od dve 
do osem let je darilne vrečke napolnil z uporab-
nimi igračami, pobarvankami in sladkarijami, ki 
so jih pomagali pripraviti v KS s predsednikom 
Rudijem Kokaljem na čelu. Trebijski gasilci 
so poskrbeli za Miklavža in spremstvo, njihov 
podmladek pa se je predstavili z igrico, v kateri 
so spomnili na to, da so med nami tudi socialno 
šibke družine, ter potrkali na vrata dobrih ljudi, 
ki Miklavžu radi pomagajo.  
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Trebija je bila zadnji letošnji postanek Miklavža 
v občini – do prihodnjega leta.

Pripravili: Sonja Rupar, Jure Ferlan, Lidija 
Razložnik, Kristina Z. Božič, Milka Burnik, 

Milka Bizovičar, Damjana Peternelj
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Sestavine
Kvašeno testo: pol kilograma pšenične 

bele moke, 70 g sladkorja, 30 g kvasa, 60 g 
masla, 4–5 jajčnih rumenjakov, 2–3 dl mlačnega 
mleka, ščep soli, 1 jušna žlica sladkorja, 1 jušna 

Sladke praznične dobrote

Medena potica za božič
Pozimi pogosto posegamo po medu in ostalih čebeljih pridelkih, ki so v tem 
letnem času nepogrešljivi. Med pogosto uživamo na kosu kruha, uporabljamo ga 
kot naravno sladilo, pri kuhi ga dodajamo tako mesnim jedem, ribam, omakam, 
marinadam, zelenjavi, sadju ter v pekovsko pecivo … V tem predprazničnem 
času smo za bralce pripravili recept za božično medeno potico.

Potica naših prednikov …  
Prve slovenske potice so bile sadne z nadevom 
iz stolčenega suhega sadja in medu. Suho sadje 
za potice so na peči ali v peči posušili in nato v 
možnarjih ali v mlinskih stopah stolkli v moko. 
Sladkali so z medom, ki je bil stoletja edino 
sladilo. Poleg sadja so kot nadev uporabljali še 
orehe, lešnike, bučne peške in pehtran. Rozine 
so na kmete prišle zelo pozno. Nadev je bil 
lahko tudi slan. Potico je v pisnih virih prvi omenil 
Janez Vajkard Valvasor, in sicer v Slavi vojvodine 
Kranjske. Iz opisa je razvidno, da je bila prva 
potica nadevana z orehi in medom, ponekod s 
skuto. Včasih so jih zvijali na poseben način. Testo 
so razvaljali v obliki kroga in ga po vsej površini 
namazali z nadevom. V sredini so zarezali križ, 
katerega kraki so bili dolgi 12 centimetrov. Potico 
so začeli zvijati iz sredine proti zunanjemu robu, 
vsak trikotnik zase. Nastal je dolg tanek zvitek, ki 
so ga prerezali in polagali v model v obliki kače, 
zvitek na zvitek. Potica je na toplem vzhajala, nato 
pa se je pekla v krušni peči. Že od nekdaj so jo 
povezovali z božičem.

Vir: Janez Bogataj, Potice iz Slovenije 

Zakaj ne bi letos za božič pripravili medene 
potice?
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Medeno-orehov nadev: 150 g tekočega 

medu, 600 g mletih orehov, 1–2 dl mlačnega 
mleka, 2 jajci, ščep mletega cimeta, ščep mletih 
klinčkov, ščep stolčenih nageljnovih žbic, 
vanilijev sladkor, naribana limonina lupina, ½ 
dl ruma za aromo 

Premaz: mleko in jajce

Priprava
Testo: Moki, ki smo jo hranili na sobni tem-

peraturi, dodamo rumenjake, sladkor, stopljen 
med in rum. Mleko segrejemo in raztopimo 
maslo. Dodamo mešanico soli, mleka in kvasa. 
Zmešamo srednje gosto testo, ga zgnetemo, 
pokrijemo in pustimo vzhajati čez noč. 

Nadev: Med zelo počasi stopimo v vodni 
kopeli. Ko je stopljen, ga odstavimo, primešamo 
maslo in približno polovico mletih orehov (ki 
jih lahko nadomestimo s piškotnimi ali kruhovi-
mi drobtinami). Vse skupaj zalijemo z mlekom. 
Na koncu dodamo še začimbe in jajci. 

Priprava na peko: Tradicionalno se je 
potico peklo v okroglih lončenih modelih. 
Dolžino razvaljanega testa določimo tako, da 
izmerimo premer modela in pomnožimo z dva. 
Testo, ki je počivalo čez noč, zjutraj še enkrat 
premesimo, tanko razvaljamo, nanj namažemo 

medeni nadev in potresemo s preostankom 
mletih orehov. Testo tesno zvijemo, položimo 
v namaščen modelček in ga postavimo na toplo, 
da še enkrat vzhaja. Medena potica je težja in 
vzhaja počasneje. Pred peko kolač premažemo 
z zmesjo mleka in jajc. Pečemo v pečici, ogreti 
na 175 °C, približno 45 minut.

Avtorica recepta: mag. Urška Intihar, 
Čebelarska zveza Slovenije

Po bowlingu v Ljubljani smo se odpravili 
v Šmartno, kjer nas je v Hiši Marica pričakalo 
izvrstno kosilo. Hiša Marica stoji za mogočnim 
obzidjem slikovite srednjeveške vasice. Ob-
novljena stara domačija je ime dobila po noni 
Marici, ki je otroke razvajala z domačimi 
dobrotami. Postreženi smo bili s tradicionalno 
martinovo pojedino ter vrhunskim vinom. Če 
spregledamo mrke obraze osebja ter poga-
janja glede kave, s katero na koncu nismo bili 
postreženi, je bilo kosilo super.

Sledil je ogled Vile Vipolže, ki je bila v 
preteklosti lovski dvorec goriških grofov, ki je 
dolgo služil le za poletne užitke. Benečani so ga 
kasneje predelali v imenitno renesančno vilo, ki 
pa je po vojni in požaru popolnoma samevala. 
Šele pred nekaj leti je popolnoma prenovljena 
ponovno postala novo regijsko kulturno in 
kongresno središče. 

Dan smo zaključili z martinovanjem na 
prostem v Šmartnem, arhitekturnem biseru 
Goriških brd. Sprehajali smo se po ozkih uličicah 
ter se skušali vklopiti v precej poseben briški 

Turistično društvo Slajka Hotavlje

Martinovanje postaja tradicionalno
Tokrat nas je pot peljala v Goriška brda, ki bi morala biti za ljubitelje in poz-
navalce jesenskih dobrot, še posebej vina, izvrstna priložnost.

način »zabavljačenja«. Zaznali smo veliko več 
mednarodnega pridiha kot tipično slovenskega/
briškega: npr. lažje je bilo priti do čevapčičev kot 
do pršuta, glasba, ki smo jo poslušali, je bila vse 
drugo kot slovenska, hkrati pa so nas za vsak deci 

vina obrali, da nas je naslednji dan bolela glava 
tudi zaradi prazne denarnice.

A, kot pravi lep slovenski pregovor, »v 
življenju ni pomembno, kam gremo, ampak s 
kom potujemo«. Imeli smo se lepo in prihodnje 
leto gremo spet, ampak po vsej verjetnosti raje 
na vzhodni del Slovenije. 

Urška Čadež Kržišnik 

Utrinek z letošnjega martinovanja v Brdih
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Naziv častni vodnik je najvišje priznanje 
PZS planinskim vodnikom. Pravilnik vodniške 
komisije veleva, da se priznanje oziroma naziv 
častnega vodnika podeli vodniku za izjemen 
prispevek na področju prostovoljnega vodništva 
ali za vodništvo v okviru Zveze, od njegove prve 

Franci Fortuna in Drago Trček

Sprejeta med častne vodnike Planinske zveze Slovenije
Konec novembra je Planinska zveza Slovenije (PZS) organizirala Zbor pred-
stavnikov vodniških odsekov planinskih društev, na katerem so podelili tudi 
priznanja častnim vodnikom PZS. Priznanje je prejelo kar 16 vodnikov iz vse 
Slovenije, med njimi tudi dolgoletna člana in vodnika Planinskega društva 
Gorenja vas, Franci Fortuna in Drago Trček.

registracije pa je preteklo vsaj 30 let. Več kot 30 
let je minilo, odkar sta izpit za vodnika opravila 
tudi prejemnika priznanja Franci Fortuna in 
Drago Trček. »Leta 1982 je bilo v PD Gorenja 
vas devet vodnikov, od katerih sva ostala le še 
midva,« pojasni Fortuna. »Omenjeno priznanje 
je zahvala za 35 let vodenja izletov v planinskem 
društvu in zadnja leta pri društvu upokojencev. 
Osebno pa je spodbuda, da še vztrajam.« Po 
njegovem mnenju je to priznanje tudi priznanje 
za društvo, v katerem primanjkuje vodnikov. 

V društvih vodnikov primanjkuje
Priznanja je bil vesel tudi Drago Trček: 

»Priznanje je potrditev dobrega in uspešnega 
dela v preteklosti tako zame kot tudi za vodniški 
odsek v društvu. Je pa tudi obveza za nadaljnje 
delo in pomoč ter prenašanje izkušenj na 
mlajše.« V društvu, ki šteje več kot 200 članov, 
so zgolj trije aktivni vodniki, kar je po besedah 
obeh občutno premalo. »Stanje v vodniški or-

Drago Trček (levo) in Franci Fortuna s priznan-
jem za častnega vodnika na Jelencih, kamor 
rada zahajata in tudi opravljata dežurstva.
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ganizaciji nasploh ni rožnato. V večini društev 
primanjkuje vodnikov,« pove Trček. 

Oba upata, da se bo v domačem društvu 
stanje čim prej izboljšalo in bodo pridobili nove 
moči. »Trenutno so v društvu trije kandidati za 
vodnika, za katere upava, da bodo pristopili k 
izobraževanju in ga tudi uspešno opravili.« 

Kakšen je dober vodnik? 
»Prvi pogoj je zagotovo veselje do zahajanja 

v gore, poleg tega je pomembno tudi znanje 
vrvne tehnike, prve pomoči in orientacije. 
Vodnik mora imeti tudi ustrezne psihofizične 
lastnosti za varno hojo v gorah,« pojasni For-
tuna, Trček pa doda: »Potrebna sta tudi želja in 
veselje za opravljanje tega dela, saj je prosto-
voljno. In pa seveda, kandidat mora biti polno-
leten, z zaključeno srednješolsko izobrazbo.« O 
preteklih pohodih pa Franci pravi: »Ob pogledu 
nazaj, na 35 let organiziranih pohodov, sem ve-
sel, da smo se vedno vrnili domov srečno, brez 
poškodb in nesreč. Ko vidiš zadovoljne obraze 
udeležencev, je to plačilo za naš trud.« 

Oba s Dragom si želita delo vodnika, če jima 
bo zdravje le dopuščalo, opravljati še nekaj let, 
zdaj predvsem v upokojenski sekciji. Srečno in 
varen korak še naprej!

Lidija Razložnik

Tekom v Tržiču, Trzinu, na Visokem, v Ra-
dovljici, Kamniku in Snoviku sta se v letošnji 
sezoni pridružila še teka v Žirovnici in Kranjski 
Gori. Zmagovalca serije sta postala Aleš Kraj-
nik z Godešiča in Nives Skube iz Žirovnice.

Serija predstavlja največji in najbolj razdelan 
projekt v 40-letni zgodovini poljanskega 
časomerilstva. Verjetno gre celo za športno-
organizacijski mejnik, do kakršnega v naših 
krajih še nismo prišli, s projektom pa v marsičem 
postavljamo zgled tudi za druge regije. S sod-
obnimi pristopi k organizaciji in promociji smo 
uspešno nadomestili dosedanji Gorenjski pokal 
v rekreativnih tekih, ki je najprej v tem smislu 

Timing Poljane

Gorenjska, moj planet – tretja sezona uspešno pod streho
V začetku decembra se je z Miklavževim tekom v Snoviku uspešno zaključila tretja 
sezona tekaške serije Gorenjska, moj planet, ki se v koordinaciji Timinga Poljane 
vse leto odvija v mestih in turističnih središčih širšega gorenjskega območja.

obstal na mestu, nato pa posledično v celoti 
zamrl. Pri tem nam je močno v pomoč sodelo-
vanje z oblikovalskim studiem Mazzini, ki ga 
vodi prav tako Poljanec Matjaž Mazzini. S tem 
namreč v primerjavi s podobnimi nizi tekmovanj 
uspevamo zagotavljati nadpovprečno vizualno 
podobo serije in posameznih tekmovanj. 

Povezana skupnost organizatorjev 
Gorenjske

V treh letih se je med Timingom Poljane kot 
koordinatorjem in organizatorji posameznih 
tekov iz različnih gorenjskih zvez in društev 

vzpostavilo močno zaupanje in vsi skupaj se 
kot vedno bolj povezana skupnost trudimo za 
napredovanje projekta. Sodelujoči teki skoraj 
brez izjeme iz leta v leto napredujejo tako po 
organiziranosti kot po udeležbi. Še posebej so 
pri tem uspešne prireditve, pri katerih je v ozad-
ju čutiti zdrave organizacijske ekipe in iskren 
interes za čim boljšo izvedbo.

Eden največjih izzivov je seveda, kako priteg-
niti tekače k udeležbi. V prvih dveh letih smo se 
tako poskušali nekoliko odmakniti od prevelike 
tekmovalnosti, s čimer smo želeli privabiti čim 
širši krog rekreativcev. Kot motivacijo smo 
uvedli zbiranje določenega števila udeležb, za 
kar na koncu tekmovalci prejmejo priznanja 
in sponzorske nagrade. Ker vseeno želimo 
pritegniti tudi več bolj tekmovalno usmerjenih 
tekačev, smo letos uvedli pokalno točkovanje v 
absolutni razvrstitvi, naslednje leto pa uvajamo 
še točkovanje v starostnih kategorijah.

Namesto na Visokem tek na Brezjah 
Letos smo s sponzorji prvič uspeli brez večjih 

težav zagotoviti dovolj prepričljive praktične 
nagrade za udeležence, s čimer je odpadel velik 
del skrbi, še vedno pa ostaja odprto vprašanje 
zadostnega finančnega pokritja projekta.

Iz serije pred naslednjo sezono izstopa domači 
Visoški tek, namesto na Visokem pa bomo tekači 
»gorenjskega planeta« prihodnje leto tekli na 
Brezjah. Sezono začnemo v začetku aprila, že 
sedaj pa se lahko na spletni strani www.timing.si 
prijavite na prva teka v Tržiču in Trzinu.

Aleš Šubic
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Pri devetih letih je sodeloval kot lokal-
ni tekmovalec na WMRA Gorenja vas 2011 
(mednarodno tekmovanje v gorskih tekih za 
mladince). Osnovna šola je bila čas prido-
bivanja vztrajnosti, ki si jo je krepil s plezanjem, 
košarko, floorballom, v prostem času pa še s 
kolesarjenjem in tekom na smučeh. Pri desetih 
letih je na državnem prvenstvu v gorskih tekih 
za osnovne šole v promocijskem teku do 5. 
razreda osvojil 6. mesto. 

Prelomno je bilo leto 2013. Na povabilo 
Jožeta Hafnerja, soorganizatorja slovenskega 
pokala za gorske teke, se je nevede udeležil prve 
tekme v sezoni za pokal Slovenije v gorskih 
tekih in dosegel 3. mesto. Skupno je v sezoni 
dosegel 4. mesto, kar je bila zadostna motivacija 
za nadaljevanje treningov. 

Aljaž pravi, da je gorski tek zanimiv in da 
ga bolj razgiban teren motivira, da tek nikoli ni 
monoton. Ne mara ravnine in cest. Čeprav za 
gorski tek potrebuješ več moči ter vzdržljivosti 
kot za ravninski tek, ga to ne moti. Na treninge, 
ki potekajo trikrat tedensko, vzame klasično 
tekaško opremo, ki pa jo za tekme nadgradi. 
Najlažji in najbolj vzdržljivi športni copati z 
boljšim profilom, da se lažje oprimejo podlage, 
ga ponesejo do želenih stopničk. Tudi dolg 
korak pri spustu lahko pomaga in pa lažja 
teža, ki ti prihrani kakšen vdih ali dva. Na 
Gorenjskem pokalu mladih je dve leti zapored, 
2014 in 2015, osvojil prvo mesto v skupnem 
seštevku. 

Aljaž Luznar, državni prvak v gorskih tekih

Ne mara ravnine in cest
Gorski tek je mešanica intenzivnega teka, premagovanja terena, vztrajnosti in 
adrenalina. Tudi Poljanska dolina se lahko pohvali z uspešnim športnikom Aljažem 
Luznarjem, ki je v kategoriji starejših dečkov postal državni prvak v gorskih tekih.

Trenira pod okriljem ŠD Žiri 
Septembra 2015 je Aljaž začel trenirati pri 

ŠD Tabor Žiri pod vodstvom Katje Rakušček. 
»Največja sprememba je bila družba. Fantje 
se med seboj motiviramo, si pomagamo in 
sodelujemo. Nisem več  sam. Zaradi tega tudi 
rad hodim na tekme, ker delujemo kot ekipa,« 
pove Aljaž. Samostojno je sezono zaključil na 
2. mestu za Pokal Slovenije in postal državni 
prvak v teku gor-dol na Voglu. V šolskem letu 
2015/2016 je postal državni šolski podprvak 
v orientaciji in leto zaključil s 4. mestom na 
Pokalu Slovenije.

Aprila 2017 so z Drejcem Erznožnikom 
in Žanom Šubicem postali državni prvaki v 
prvenstvu Slovenije v gorskih tekih za štafete. 
Septembra 2017 je Aljaž postal državni šolski 
podprvak v gorskih tekih in državni prvak v 
gorskih tekih v disciplini gor-dol. Oktobra je na 
Šmarni gori potekala zadnja izmed šestih tekem 
za Pokal Slovenije za leto 2017, kjer je osvojil 
2. mesto in v skupni razvrstitvi za kar 95 točk 
prehitel prvega zasledovalca ter postal državni 
prvak v kategoriji starejših dečkov (U16). 

Šport kroji svojo zgodbo 
Niso pa vsi dnevi idealni za tekmovanja. 

Z dobrimi rezultati je Aljaž prišel do svojega 
prvega nastopa v reprezentanci Slovenije in 
nas zastopal na 50. Belem krosu v Beogradu. 
Z visoko vročino je zasedel 7. mesto. Tudi na 
šolskem državnem prvenstvu v orientaciji ni 

imel sreče – na kontrolni točki se čip ni aktiviral 
in njegov čas ni bil zabeležen. 

Zanimajo ga še kocke, roboti, znamke … 
Aljaž je z novim  šolskim letom začel obisko-

vati Tehniško gimnazijo v Kranju, Že od malih 
nog ima kar nekaj konjičkov: kocke in pro-
gramiranje robotov ter zbiranje znamk. »V športu 
bi rad nadaljeval s tekom in pa orientacijo. Ta 
mi ustreza, gorski tekači so nasploh dobrodošli 
v tej panogi zaradi narave teka in dobre telesne 
pripravljenosti. Imam tudi status športnika in 
treningi ne bi smeli ovirati šolanja.« 

Poljanska dolina ima veliko lepih hribov in 
vzponov in lahko se vam zgodi, da na kakšnem 
sprehodu srečate tudi Aljaža. Verjetno bo 
hitrejši kot vi, jaz mu bom prav rada pomahala 
v pozdrav. Aljažu tudi v prihodnosti želim čim 
več dobrih rezultatov. 

Maja Čadež 

Dijakinja Marija Klemenčič

Zlata na tekmovanju iz sladkorne bolezni
Novembra je na petih lokacijah po Sloveniji potekalo državno tekmovanje v 
znanju o sladkorni bolezni, ki so se ga udeležili tudi dijaki gimnazije Škofja Loka. 
Med tekmovalci je bila tudi dijakinja 2. letnika Marija Klemenčič iz Studorja, 
ki je osvojila 39 od 40 možnih točk, kar ji je prineslo zlato priznanje.

P o z n a v a n j e 
sladkorne bolezni, 
kronične bolezni, 
ki v vseh državah 
sveta iz leta v leto 
narašča, ji ni tuje. 
Udeleževala se jih je 
že v preteklosti. V 8. 
razredu in 1. letniku 
je prejela zlato, v 9. 
razredu pa srebro 
priznanje. »Znanje 
iz preteklih let vedno 
koristi. Je pa res, da 
se vsako leto pojavi 
kakšen nov podatek 
ali poudarek.« Kot 
pravi, vsako priznan-
je pride prav, zato je 

Marija Klemenčič se na tekmovanjih uvršča zelo visoko, s tekmovanja o 
sladkorni bolezni se je vrnila z zlatim priznanjem.
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Aljaž Luznar med eno izmed tekem
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bila vesela tudi tega. »Je nekakšen pokazatelj 
znanja in še dodatna nagrada za trud, ki si ga 
vložil.«

Za letošnje tekmovanje se ni imela časa 
pripravljati, kolikor bi si želela. Poleg šolskih 
obveznosti so bila na urniku še druga tekmo-
vanja. »V osmih dneh sem se udeležila treh 
državnih tekmovanj in dvodnevne strokovne 
ekskurzije v München, zato je bilo treba čas 
smotrno porazdeliti,« je pojasnila. »Na dan tek-
movanja iz sladkorne bolezni sem tekmovala še 
iz razvedrilne matematike, zato so me razvrstili 
v Novo Gorico.« Kljub napornemu dnevu in 
času, porabljenem za vožnjo, je bil njen dan zelo 
zanimiv. »Cilj je bil eno zlato in eno srebrno 
priznanje. Na razvedrilni matematiki sem za 
las zgrešila zlato, na tekmovanju iz sladkorne 
bolezni pa sem bila bolj natančna in uspešna ter 
osvojila zlato priznanje.«

Poleg omenjenih tekmovanj se je pomerila 
še v logiki, do konca koledarskega leta pa jo 
čakata še dve tekmovanji, in sicer iz astronomije 
in slovenskega jezika. 

Lidija Razložnik
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Letos balinanje in šah
V utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu se 

je 18. novembra odvil 7. turnir v balinanju za 
pokal Rupnikove linije. Organizatorji, gostilni Na 
Vidmu in Jager v sodelovanju z gorenjevaško 
občino, so letos edinstveno podzemno bali-
nanje za razliko od prejšnjih let, ko je potekalo 
več dni, pripravili v enem dnevu.  Pomerilo se 
je 16 ekip, zmago pa je slavila ekipa Zminec, na 
drugo mesto se je uvrstila ekipa Aldes Poljane, 
tretje mesto je pripadlo ekipi Videm. Obe zgoraj 
omenjeni gostilni sta poskrbeli za gostinsko 
ponudbo, obiskovalci so se lahko sprehodili 
skozi tržnico domačih izdelkov in pridelkov, 
ugibali težo pršuta, za dobro voljo pa je skrbel 
harmonikar. Obenem je potekal tudi šahovski 
turnir in organizirano je bilo vodenje po utrdbi. 
Organizatorji že vabijo na 8. turnir v novembru 
2018.                                            Jure Ferlan

Prostovoljno gasilsko društvo Sovodenj 
(PGD) kot organizator dogodka je bilo veselo 
številčne udeležbe. Dvanajst ekip so sestavljale 
članice, sedemnajst pa člani. Med prve štiri 
ekipe, ki so najhitreje sestavile sesalni vod, so se 
razporedile članice iz PGD Rova, PGD Rovte, 
PGD Ivančna Gorica in PGD Sovodenj. Pri 
članih so prva tri mesta zasedli PGD Zalog pri 
Cerkljah, PGD Šentjošt in PGD Predoslje, na 
šestem mestu so pristali člani PGD Sovodenj. 
V vsaki kategoriji so za prva tri mesta prejeli 

Uspešen 5. memorial Mirana Bogataja

Slavile članice PGD Rova in člani iz Zaloga pri Cerkljah
V spomin na rojaka Mirana Bogataja, dolgoletnega poveljnika civilne zaščite, je 
v dvorani zadružnega doma na Sovodnju potekalo gasilsko tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda (SSV). Dogodek šteje tudi za eno izmed tekem Gorenjske lige.

medalje in pokale. Zmagovalni ekipi v obeh 
kategorijah sta prejeli prehodni pokal za memo-
rial Mirana Bogataja v spajanju SSV.

Ne le tekmovanje, tudi druženje 
Dogodek si je preko popoldneva ogledalo tudi 

nekaj domačinov, organizatorji pa bi si želeli še 
več navijačev za domače in gostujoče ekipe. Ne 
samo tekmovalni duh in rezultati, pomembno 
je tudi druženje med člani različnih društev. 
Nekaj zabave v program tekmovanja vnesejo 
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Sovodenjski gasilci so na 5. Memorial Mirana Bogataja privabili kar 29 gasilskih ekip.

tudi zanimivosti skupin ali posameznikov, ki jih 
ob predstavitvi po navadi navede voditelj. Med 
članicami domače skupine imajo npr. tudi že 
mlado babico, sicer pa tekmovalne ekipe lahko 
sestavljajo osebe, stare med 16 in 58 let. Letos so 
jim rezultate beležili sodniki iz PGD Brekovice, 
Cerkelj na Gorenjskem in Križ pri Tržiču.

Memorial le ena od aktivnosti 
sovodenjskih gasilcev 

Organizacija tekmovanja v SSV je le ena 
od mnogih aktivnosti, ki jih čez leto izvedejo 
gasilci PGD Sovodenj. Spomladi so zbirali 
staro železo, poleti izvedli balinarski turnir ob 
dnevu samostojnosti in tradicionalno gasilsko 
veselico, jeseni so povabili na dan odprtih 
vrat, izpeljali so evakuacijo šole, proti koncu 
decembra po gospodinjstvih nosijo koledarje. V 
tekočem letu so imeli 14 intervencij in opravili 
10 prevozov pitne vode. Operativni člani ob 
četrtkih vadijo, utrjujejo znanje in veščine, se 
spoznavajo in učijo rokovanja z novo opremo, 
vse v lastni režiji, z odgovorno pripadnostjo 
društvu in v želji pomagati sokrajanom. 

Društvo se financira s prispevki krajanov in 
donatorjev, z lastnimi dejavnostmi, s sredstvi 
dohodnine in občine. Vsem se najlepše zah-
valjujejo za finančno podporo.

Milka Burnik

Vabljeni na tradicionalni pohod na Bevkov vrh 
Planinsko društvo Sovodenj organizira v torek, 2. januarja 2018, ob 9. uri vóden pohod na Bevkov vrh 
v vsakem vremenu. Zbirno mesto je pred gasilskim domom na Sovodnju. Vodnik bo Viktor Kržišnik, 
041/650-938. Startnine ni. Smeri pohoda za druge pohodnike preko dopoldneva so lahko Sovodenj–
Laniše–Bevkov vrh ali Sovodenj–Nova Oselica–Cerkljanski Vrh–Bevkov vrh ali Podlanišče (Kladje)–
Cerkljanski Vrh–Bevkov vrh ali Otalež–Jazne–Bevkov vrh. Pod vrhom Bevkovega vrha, v opuščenem 
objektu, bodo čakali delavci PD Sovodenj s toplim čajem. Pohodniki se običajno vpišejo in v kartonček 

dobijo žig, zato imejte s seboj morebitne stare kartončke z novoletnih pohodov na Bevkov vrh. 
M. B.

OBVESTILO 
Občinski kolesarski krog: žrebanje za kolo prihodnje leto 

Občina Gorenja vas - Poljane je skupaj z društvi nekaj let nazaj vzpostavila občinski kolesarski krog, 
ki poteka približno po mejah naše občine in išče najlepše, najatraktivnejše točke in točke z najlepšim 

razgledom, kjer se kolesar lahko ustavi, razgleda, spočije in okrepča.
Vsako leto je bil krog izjemno dobro obiskan, čeprav njegova skupna dolžina znaša 115 kilometrov in 

ima 3.400 višinskih metrov vzponov in spustov. Letos ga je prevozilo okrog 160 kolesarjev.
Vsak kolesar, ki je prevozil celotno traso in zbral vseh 16 kontrolnih žigov, je na zadnji kontrolni točki  

– v Taverni Petra prejel praktično nagrado. 
Letos je bilo načrtovano žrebanje za kolo. Glede na to, da je bila kolesarska sezona dolga in so kolesarji 

še pred kratkim poganjali pedala ter zbirali žige, smo se odločili, da bomo žrebanje za kolo izvedli na 
začetku naslednje sezone, v maju 2018. O točnem času in kraju žrebanja ter poteku bomo kolesarje 

pravočasno obvestili v Podblegaških novicah in na spletnih straneh občine.

Vsem želimo varno in srečno vožnjo ter vse dobro v letu 2018!

Poleg balinarjev so se v Golem vrhu letos 
prvič pomerili šahisti.
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Tabor smo organizirali od 15. do 17. septem-
bra. V petek po šoli smo odrinili proti plezal-
nemu centru v Ljubljani, saj bi bili prepozni 
za plezanje v naravnem plezališču. Sprva smo 
plezali na »bolder steni«, kjer smo se ogreli 
in se nato preizkušali v balvanskem plezanju. 
Balvani so bili že postavljeni, zato smo imeli 
trenerji olajšano delo, otrokom smo zgolj 
predlagali različno lahke ali težke balvane, 
glede na njihovo plezalno znanje. Po balvanih 
je sledila še velika stena v večji dvorani. Tam 
so se otroci preizkusili v težavnostnem plezanju 
oziroma plezanju na pas in v višino. Bili smo 
izjemno presenečeni in navdušeni, ko so neka-
teri podirali svoje osebne rekorde z novimi, 
težje ocenjenimi smermi. 

Do dežja v naravni,  
po njem na umetni steni 

Po treh urah plezanja smo se počasi začeli 
odpravljati proti našemu prenočišču na Primor-
skem, v kraju Osički raj, kamor smo prispeli 
pozno zvečer, zato so otroci po napornem 
dnevu kar popadali v postelje in se veselili 
naslednjega plezalnega dne (zgodba trenerjev 
je bila precej podobna). Med zajtrkom nas je 
presenetila neprijetna novica – slaba vremen-

Plezalni tabor PD Cempin 2017

Slabo vreme plezalcem ni prekrižalo načrtov
»Anja, ali bomo imeli tudi letos plezalni tabor?« so se vse pogosteje ponavljala 
vprašanja otrok na treningih. Moj odgovor pa je bil vsekakor pritrdilen. Obljuba 
torej dela dolg, zato smo se vsi trenerji, Robi, Nataša in jaz odločili, da letos 
našim nadobudnim plezalcem razkažemo naravna plezališča na Primorskem.

ska napoved, skoraj ves dan naj bi deževalo! 
Kljub temu smo se odločili poskusiti srečo in 
se odpravili v plezališče Črni Kal. Na nebu so 
se sicer nabirali oblaki, vendar nič ne dé, otroci 
so veselo plezali in uživali v skali, čeprav je 
bila še vedno mokra od dežja prejšnji dan. 
Kar naenkrat pa se je ulilo kot iz škafa! Hiteli 
smo pospravljat opremo, eden izmed otrok je 
še plezal in pobiral komplete iz smeri, ostali 
pa smo že hiteli proti avtu, na varno in suho. 
Pošteno nas je »napralo«, zato smo se hiteli 
preobleč, ker pa smo bili že ravno doma, smo 
si skuhali še kosilo. 

Za konec pa še – na plavanje! 
Ko se je plezalna oprema vsaj približno 

posušila, smo se odpravili proti plezalnemu 
centru v Koper, da so se otroci vsaj pošteno 
naplezali, četudi na umetni steni. Sledil je ani-
macijski večer in težko pričakovan krst. Krstili 
smo štiri otroke, ki so se letos prvič udeležili 
plezalnega tabora, ter trenerja Robija. 

Naslednji dan je prav tako deževalo, zato 
smo se zapeljali v vodni park Atlantis, nato 
pa domov. Meni osebno je bil prihod domov 
najlepši del tabora, saj so otroci skočili svojim 
staršem v objem in jim povedali, da je bil ta-

Otroci so uživali na plezalnem taboru v orga-
nizaciji PD Cempin na Primorskem.
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Svojo peto sezono v GHD je Primož začel s 
tremi zmagami v diviziji 1 – vozi renault clio 1,4. 
Najprej na tekmi v Avstriji, kjer je slavil sploh 
prvič: »konkurenca ni bila huda, a vseeno, prva 
zmaga je prva,« nato še na Hrvaškem. »Takrat 
smo z ekipo, ki jo sestavljajo Matej in Sašo 
Oblak, Klemen Albreht (Bce) in Marko Mla-
kar začeli razmišljati o tem, da bi lahko postal 

bor »ful zakon«. Veseli me, da nam je uspelo 
izpeljati lep, zabaven plezalni vikend, ki se ga 
bodo otroci z veseljem spominjali.

Anja Buh, trenerka PD Cempin

Avtomobilizem

Primož Tavčar postal državni prvak v GHD
Prejšnja avtomobilistična sezona je bila uspešna tudi Primoža Tavčarja iz Gorenje 
vasi, ki je postal državni prvak v gorskohitrostnih dirkah (GHD) v svoji kategoriji.

državni prvak. Ko sem v močni 
konkurenci zmagal še na dirki v 
Italiji, je bilo veselje res veliko,« 
je povedal Primož. Tekme v Slo-
veniji so se začele z odstopom v 
Gorjancih. Poletni premor je tako 
prišel prav, da so ponovno sestavili 
avto, v Lučinah je nato zasedel 
osmo mesto in v Ilirski Bistrici, 
kjer je avto ponovno deloval bolje, 
peto mesto. Na drugi hrvaški tekmi 
si je s tretjim mestom že zagotovil 
zmago v državnem prvenstvu 
GHD v diviziji 1, tako da je za zad-
njo tekmo v Italiji dirkalnega clia 
prepustil Mateju Oblaku. »Vso 
sezono mi je ekipa stala ob strani, 

mi svetovala, delila izkušnje z menoj, tako da je 
bilo prav, da smo na zadnji dirki zamenjali vloge 
in sem sam bil mehanik v ekipi,« je dejal Primož, 
da si brez takšne ekipe ne bi mogel privoščiti dir-
kanja. Kakor tudi ne brez podpore družine – žena 
ga je celo navdušila nad GHD – in kluba AMD 
Zvezda, ki mu je poravnala nekaj startnin.

M. B.

V reliju pa so bili lani posebej uspešni člani 
ekipe OPV iz Lučin. Poleg Roka Turka, ki je lani 

osvojil naslov državnega prvaka v generalni 
razvrstitvi (o čemer smo pisali v novembrski 
številki Podblegaških novic), je državni prvak 
v diviziji 1 postal Simon Mlinar (VW polo 1,2), 
četrti pa je bil v tej kategoriji Jure Jereb. Med 

sovoznicami je državna prvakinja postala Nina 
Velkavrh Gorenc, Boštjan Vidmar je bil tretji. 

OPV sport je bil tudi prvi v razvrstitvi državnega 
prvenstva nosilcev tekmovalnih licenc v reliju.

Primož Tavčar (drugi z desne) s svojo ekipo, s katero je letos 
osvojil naslov državnega prvaka.
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Neverjetne uspehe je dosegala košarkarska 
reprezentanca nekdanje države, tako na evrop-
skih kot svetovnih prvenstvih in nenazadnje 
olimpij skih igrah.

In potem pride leto 2017 – nov selektor, novi 
tuji košarkar v reprezentanci in debi čudežnega 
fanta svetovne  košarke Luke Dončića, ki se 
je vendarle odločil, da je čas za člansko repr-
ezentanco in spoznavanje z mentorjem te ekipe, 
Goranom Dragićem. Res nam je vse šlo na roke, 
ampak če ne bi bili pripravljeni na ta trenutek, 
ga ne bi izkoristili. Tako smo torkov večer 12. 
septembra člani starejše veteranske ekipe KK 
Gorenja vas pred TV spremljali zmago Slovenije 
v epskem četrtfinalu proti Latviji. Beseda je 
dala besedo in trije smo se odločili, da gremo v 
Istanbul. V četrtek zjutraj smo Peter, Primož in 
jaz odleteli v Istanbul in vsaj, kar se mene tiče, 
doživeli največ, kar lahko v življenju doživiš 
v športu. Ni realno, da bi se ponovilo, čeprav 
pravimo, da ‘nikoli ne reci nikoli’. Po sanjskem 

Osebno

Neponovljiv dosežek slovenskih 
košarkarjev iz prve vrste
Ob koncu leta 2017, ob dopolnjenih 52 letih, zapisujem misli o zgodovini košarke 
in zlate medalje košarkarske reprezentance Slovenije na evropskem prvenstvu, 
ki so jo naši košarkarji osvojili 17. septembra letos v Istanbulu. 

večeru, ko je v polfinalu padla Španija, smo 
naslednji večer sproščeno spremljali drugi pol-
finale med Srbijo in Rusijo in seveda v nedeljo 
finale, ki se je z zmago naših košarkarjev zapisalo 
v zgodovino slovenskega športa. 

Po končani tekmi, podelitvi nagrad, pokala 
in Zdravljici sem bil po spletu naključij prisoten 
tudi na zaprti zabavi za javnost reprezentantov, 
strokovnega štaba, vodstva KZS in nekaterih 
njihovih družinskih članov. Prekršil sem svoje 
načelo, da z mlajšimi idoli športnega življenja 
ne delam ‘selfijev’ in se poslikal s praktično 
vsemi  reprezentanti in seveda v okviru 
možnosti tudi izmenjal par besed, predvsem 
jim pa izrekel iskrene čestitke za dosežek, ki 
iz tedna v teden samo pridobiva na veljavi. 
Všeč na tem dogodku mi je bilo tudi, da na 
njem ni bilo politikov niti nekaterih drugih 
pomembnežev, ki so se sicer v velikem številu 
prišli pokazat na kraj največjega zgodovinskega 
uspeha slovenskega športa. 

Povratek domov 
Streznitev je prišla zelo hitro po prihodu 

domov, saj je bila košarka v Sloveniji zaradi 
sodniške stavke prisotna samo na treningih. 
Dekleta in fantje, ki naj bi nasledili junake iz 
Istanbula, naučenega na treningih niso mogli 
preveriti na tekmah, ker je pač že zadnjih nekaj 
let bolj pomemben status sodnikov kot pa ig-
ralcev ali trenerjev, brez katerih sodniki sploh 
ne bi imeli dela. Zato sem bil kot predstavnik 
KK Gorenja vas prisoten tudi na sestankih v 
zvezi s to problematiko v prostorih KZS in 
enkrat je bilo tam tudi nekaj pozitivnega. Sredi 
mize v sejni sobi KZS je bil postavljen pokal, 
ki so ga igralci osvojili v Istanbulu. Naredil 
sem fotografijo z najbolj popularno lovoriko v 
zgodovini samostojne slovenske države. 

Tako sem tudi fotografsko zaokrožil do-
godek največjega uspeha slovenskega športa in 
ob tem se lahko samo zahvalim vsem, ki so me 
v osnovni šoli pred približno 40 leti  spodbudili, 
da sem zajadral v košarkarske vode, in nazadnje 
še Petru in Primožu, ki sta se hitro odločila in 
pristopila k projektu obiska Istanbula. S tam 
doživetimi trenutki sem dobil tudi svežo ener-
gijo, ki bo tudi na lokalni ravni pomagala, da 
bomo lažje peljali košarko v Gorenji vasi naprej 
proti 50-letnici igranja v teh krajih, ki upam, da 
jo bomo ponosno praznovali leta 2019. 

Trije dobri možje so me letos obdarovali že 
septembra, neverjetno. Za vse druge pa upam, 
da ste tega bili deležni v zadnjem mesecu leta 
2017. 

Ciril Krmelj, KK Gorenja vas

SADJARSKE STORITVE, 
Borut Ušeničnik, s. p.
Vinharje 4, Poljane nad Škofjo Loko
Telefon: 
(04) 518 07 80, 041 377 430
e - naslov: 
borut@sonaravno-sadjarstvo.si; 
spletna stran: 
www.sonaravno-sadjarstvo.si. 

Opravljamo vse 
storitve v zvezi 

s sadjarstvom v 
vaših sadnih vrtovih.

S prijateljema na finalni tekmi EP v Istanbulu.
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S pokalom naše reprezentance

V imenu KK Gorenja vas in svojem imenu vsem 
bralcem želim vesel božič in zdravo, srečno ter  

uspeha polno leto 2018!
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Zapisano v letu 2017

Po čem si bomo zapomnili letošnje leto?
Člani Uredniškega odbora Podblegaških novic smo leto beležili 
skozi zapisane besede, povezane v stavke v različnih prispevkih, 
ki so napolnili 10 številk in preko 200 strani. Brez vaše pomoči, 

vaših lepih, prijetnih, uspešnih, poučnih in modrih zgodb, ki 
smo jih zapisali, nam ne bi uspelo strniti letošnjega leta skozi 
naslednje misli. Naj bo srečno in enako plodno tudi 2018! 

Andreja Krt Lah, 
nova zdravnica v Gorenji vasi
»Želim si, da bi imela dovolj časa za vsakega pacienta, 
da bi mu znala prisluhniti in slišati, kaj mi ima povedati. 
Želim si, da bi mu znala pomagati in ga voditi do 
boljšega zdravja. Želim si, da bi si moji pacienti tudi 
znali vzeti čas zase in za svoje zdravje, se umiriti, 
počivati in se družiti.«

Dunja Škofic, 
občinska svetnica, umetnica
»Malokdo razume, da smo v resnici najmočnejši takrat, 
ko si upamo priznati svojo nemoč. Videnje lastnih 
napak, težnja k temu, da postanemo boljši, vse 
to nam daje izredno moč.« 

Polde Oblak, 
90-letnik 
»Življenje me je izučilo, da v nobeni stvari ni dobro 
pretiravati. Prehuda žalost ali veselje zmedeta utirjeno 
delovanje človeka. Ravno tako je potrebno imeti pravo 
mero v prehranjevanju.« 

Jana Rojc, 
pomočnica ravnatelja na OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas 
»Nikoli naj ne bo vreme razlog za poležavanje na 
kavču, temna noč vzrok za odpoved sprehodu, mrzel ali 
vetroven dan za odpoved planinarjenju, blatna cesta, 
da ne sedeš na kolo, preveč naloge, da se ne zmeniš 
s sosedom za igro košarke.« 

Anda Perdan, 
nekdanja zdravnica v Gorenji vasi 
»Misel, ki sem jo nekje zasledila in se zelo strinjam z 
njo, je: Življenje ni vedno lahko, je pa lepo … Prav tako 
ni dobro, če je človek preveč skromen, kar sem tudi 
opazila pri ljudeh iz posameznih delov občine.«

Alex Luckmann, 
predstavnik dedičev Ivana Tavčarja 
»Vzgoja, ki jo dobimo od prednikov, je zelo pomembna 
tudi za naše kasnejše delovanje in uspehe, ki jih v 
življenju dosegamo.« 

Lucija Kavčič, 
v. d. direktorice Zavoda Poljanska dolina  
»Želim predvsem vzpostaviti zavedanje posameznih 
ponudnikov, da je pomembno skupno nastopanje in 
povezovanje.« 

Lucija Bogataj,  
zlata maturantka 
»Ne zapravljajte časa pred ekrani. Življenje je zato, da 
ga aktivno živimo, ne pa opazujemo s kavča.« 

Jože Dolenec, 
upokojenec, glasbenik 
»Pri glasbi moraš biti vesel, če si vesel kot glasbenik, 
so tudi ljudje veseli. Ko začutiš, da ljudje sprejemajo, 
kar jim želiš dati, je to največja zahvala za trud.«  

Nika Križnar, 
smučarka skakalka 
»Uživaj dan, kar se najbolj da, in bodi ti vedno ti – naj 
te nihče in nič ne spremeni.«

Jurij in Jožica Kumer, 
letošnja zlatoporočenca 
»Življenje je prekratko in prekomplicirano, da bi si ga 
oteževali še sami. Čas tako ali tako postavi stvari nazaj 
na pravo mesto. Naravne zakonitosti kaže spoštovati, 
ugotovitve starejših ljudi pa prav tako. In jih vsaj 
poslušati, če jih že ne moreš vedno tudi upoštevati.«

Andreja Trček, 
krvodajalka 
»Krvodajalstvo mi veliko pomeni. Darovanjem krvi meni 
predstavlja malenkost, 
nekomu pa lahko tako rešim življenje.«

Ema Klinec, 
smučarka skakalka 
»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.« 

Tina Dolenc, 
pomočnica urednice Podblegaških novic 
»Otroke ves čas učimo, naj rečejo hvala, ko dobijo kaj v dar, jih 
opominjamo, naj se zahvalijo za pripravljeno in postreženo kosilo, 
za to in za ono ... Lepo bi bilo, če bi tudi odrasli sledili temu. Bili zgled 
otrokom. Tako preprosta beseda s tako veliko močjo – godi tako 
tistemu, ki mu je zahvala namenjena, kot tudi tistemu, ki jo izreče. Nikoli 
ni prepozno, da začnemo (pogosteje) uporabljati besedo hvala.«
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V tokratni fotogaleriji je kar nekaj lepih slik, ki smo jih 
prejeli na naš naslov. Vse na svoj način povezane z zimo in 
bližajočimi se prazniki. Vse so poslale naše bralke. 

Foto meseca
božičnega kaktusa, mogoče vam v teh dneh pride kaj prav. Malo prez-
godaj je zacvetel, kaj pa kaktus ve, kdaj je božič. Je pa res velik in lep, 
vsak dan se odpirajo novi cvetovi.« 

Vsem lepa hvala za poslano. Fotografije, ki jih boste, spoštovane 
bralke, dragi bralci, posneli ob iztekajočem letu ali na novih poteh v letu, 
ki prihaja, pa le shranite. In če se vam bo zdelo, da ste ujeli enega redkih 
res lepih trenutkov, nikar ne oklevajte in ga delite z nami na podblegaske.
novice@gmail.com. 

Danica Bogataj nam je po-
slala fotografijo, ki je bila pos-
neta kmalu, ko je novembra za-
padel sneg. Naslovila jo je ‘Ob 
stezi na Jelence do Blegoša’. 

Tudi drugi niz fotografij je 
popolnoma zimski in zasnežen. 
Poslala jih je Marija Guzelj, ki 
se je novembra v pravi zimski 
idili povzpela na Blegoš.

Tretji niz pa smo prejeli od 
Danice Albreht, ki je zapisala: 
»Pošiljam vam fotografijo 


