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Vsebina

Naslednja številka: 23. novembra 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 

novic pošljite do 10. novembra po elektronski 
pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na 

naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova 

lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih 
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 

datumu, ne bo mogoče objaviti! 

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.

• 1. 9. – Na 
obisku v vseh šo
lah, kjer sem na
govoril prvošolce 
in starše ob prvem 
šolskem dnevu za 
njihove otroke.

• 2. 9. – Na 
pikniku Turistič
n e g a  d r u š t v a 
Žirovski Vrh in na srečanju Dobravcev 
»Od mostička do mostička«.

• 7. 9. – Ogled lokacije za novo krožišče 
na Hotavljah. S projektantom je bilo ugo
tovljeno, da bo umestitev zahtevna, vendar 
se bo varnost precej povečala.

• 7. 9. – Sestanek na KS Trebija, v 
glavnem na temo Doma pod Planino. Bili 
smo enotnega mnenja, da je potrebno na
rediti premik in da se mesečno neformalno 
srečujemo.

• 12. 9. – Na pogrebu župnika Lojzeta 
Oražma v Trbojah, ki je bil predlagan 
in potrjen za častnega občana. Žal ga na 
slovesnosti ne bo med nami, ostala bodo pa 
njegova dela, skromnost in veliko srce.

• 17. 9. – Na praznovanju 600letnice 
Župnije Poljane in na žegnanju novozgra
jene kapelice ob Ločivnici.

• 19. 9. – Medijem smo predstavili 
velik dosežek, in sicer, da je bil ambient na 
Visokem, ki obsega Debeljakovo domačijo 
in Tavčarjev dvorec s pripadajočimi ob
jekti, proglašen za spomenik državnega 
pomena.

• 20. 9. – Na praznovanju okroglih oblet
nic šole in vrtca v Osnovni šoli v Poljane.

• 23. 9. – Obisk prireditve Blatfejst, ki 
je privabil skoraj tisoč udeležencev iz cele 
države.

• 23. 9. – Ogled gasilskega tekmovanja 
v Škofji Loki, odlično so se tokrat odrezali 
Poljanski gasilci. Čestitke!

• 23. 9. – Na praznovanju 70letnice 
Kulturnoumetniškega društva Sovodenj, 
ki je znano po tem, da navdušuje s svojimi 
avtorskimi igrami.

• 28. 9. – Obisk župana občine Hodiše 
na Koroškem. Oba si želiva medsebojnega 
spoznavanja in sodelovanja na obeh 
straneh.
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Uvodnik

Uvodnik bo v tem mesecu spet nekoliko 
krajši – pa ne, da mesec oktober ne bi zmogel 
ponuditi tako pestrega dogajanja, kot so ga vsi 
poprejšnji! Tokratna številka Podblegaških 
se morda ne ozira toliko na dogajanje na na
cionalni ravni, znova smo se osredotočili na 
dogajanje v naši skupnosti in navsezadnje je 
prav tako. Na kar štirih straneh, ki zavzemajo 
osrednji del glasila, boste lahko prebrali več o 
tem, da je Visoko od 1. septembra dalje kul
turni spomenik državnega pomena. Bili smo 
na obletnicah poljanske osnovne šole, 600
letnici Župnije Poljane, pa poleg ob odprtju 

obnovljenega odseka ceste skozi Lučine, 
na srečanju gorenjskih turističnih delavcev, 
kmečkih in podeželskih deklet in žena … 
Poklepetali pa smo tudi z dr. Ando Perdan, 
ki po 37 letih dela v Gorenji vasi odhaja v 
pokoj in ordinacijo prepušča dr. Andreji Krt 
Lah. Ob tem vsem nam sporoča: »Življenje 
ni vedno lahko, je pa lepo.« In s to mislijo 
vam tudi tokrat kličem: na prijetno branje še 
ene številke Podblegaških novic, ki se vam 
ponujajo na kar 32 straneh. 

Ni kaj, pridni smo bili! 
Urednica Damjana Peternelj  

Spoštovane bralke, dragi bralci! 
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Predlog je 1,6 milijona ‘težji’ kot za leto 
2017. Na dohodkovni strani načrtujejo za 9,1 
milijona prihodkov, razlika se pokrije z novim 
zadolževanjem in predvidenim stanjem sredstev 
na računu ob koncu leta. Na prihodkovni strani 
(9,1 milijona) so glavni vir davčni prihodki, 
dobrih šest milijonov, ostalih nedavčnih pri
hodkov bo za 1,6 milijona; planirali so jih glede 
na preteklo realizacijo in ocene za tekoče leto. 
Transfernih prihodkov je za en milijon, glavni 
vir so prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije in prejeta sredstva iz javnih skladov 
(pričakovanih 527 tisoč evrov za investicijo v 
telovadnico, od tega 513 tisoč evrov od Eko 
sklada in 14 tisoč od Fundacije za šport). Iz 
državnega proračuna pričakujejo 266 tisoč 
evrov od Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (prav tako za telovadnico) ter 79 
tisoč evrov od Ministrstva za okolje in prostor 
za cesto v Hotovlji. 

Največ odhodkov za telovadnico 
V letu 2018 je poleg sredstev za tekoče 

naloge in transfere glavnina preostanka pred
videna za investicijo v telovadnico Gorenja vas. 
Večjih projektov ni, telovadnici sledijo: ukrepi 
za povečanje poplavne varnosti Poljan v višini 
298.500 evrov, za nakup oziroma zamenjavo 
zemljišč in nadaljevanje obnove dvorca Visoko 
je predvideno 292.400 evrov, za cestni program 
125 tisoč evrov (glavnina za poplačilo sanacije 
ceste Volča–Lom), za nadaljevanje dograditve 
novozgrajenega vodovodnega omrežja 95 tisoč 
evrov in za urejanje ceste Gorenja vas–Dobrava 
90 tisoč evrov. Ostale investicijske postavke so 
nižje. Skupno za investicije predvidevajo 4,9 
milijona oz. 46 % proračuna, za tekoče odhodke 
in transfere pa 5,5 milijona oz. 52 %. Ostala dva 
odstotka sta namenjena za odplačilo dolga. 

 
Zadolževanje  
v vrednosti milijona evrov 

V računu financiranja 2018 je predvideno 
novo zadolževanje v višini enega milijona 
evrov za namen telovadnice, predvidevajo pa 
tudi odplačilo dolga v višini 181 tisoč evrov 
za odplačilo glavnic dveh kreditov iz 2014 ter 
plačilo glavnic novo predvidenega kredita. Av
gusta letos je bil med drugim v celoti poplačan 
dolg NLB, najet 2007 za telovadnico in športno 
igrišče v Poljanah. 

Nadzorni odbor  
ni odkril večjih nepravilnosti 

Končno poročilo nadzornega odbora o pre
gledu poslovanja občine za lani je predstavil 
predsednik Silvo Pivk. Povedal je, da so pod 
drobnogled vzeli poslovanje KS Lučine, poslo
vanje z Razvojno agencijo (RA) Sora ter cesto 
za Zdravstveni dom Gorenja vas. Pri prvi točki 
so priporočili, naj bo komunikacija med občino 

S 17. seje občinskega sveta

Prvo branje proračuna za 2018
Da je predlog proračuna za prihodnje leto visok 10,6 milijona evrov, je svetnikom 
5. oktobra zaupala Jana Kristan z občinske uprave. Svetniki so ga po prvem 
branju pospremili v enomesečno javno obravnavo.

in KS bolj pogosta. 
Dokumentacija, ki jo prejme občina od RA 

Sora o letnem poročanju in planiranju, je po
manjkljiva. Priporočila: RA Sora naj ob pripravi 
letnega plana in letnega poročila pripravi tudi 
vsebinski sklop, ki predstavlja poslovanje s 
posamezno občino.  

Ob pregledu ceste za zdravstveni dom v 
Gorenji vasi pa so svetovali, naj se vsa naročila 
gradenj do vrednosti 40 tisoč brez DDV 
prištevajo med t. i. evidenčna mala naročila. 

Priporočili so še, da občina kot 24odstotna 
lastnica Bioenergetike Todraž, ki že dve leti 
posluje z izgubo in ne sklicuje skupščin, poskrbi, 
da se bo to v prihodnje zgodilo. »To meče slabo 
luč tudi na občino kot četrtinsko lastnico,« je 
ugotavljala Mirjana Možina; dosežejo naj, da 
na skupščini odgovorni predstavijo tudi ukrepe 
za pozitivno poslovanje. 

Jureta Krvino je zanimalo, ali občina 
priporočila nadzornega odbora upošteva. Pris
tojni so odgovorili, da ja.  

Cene vrtcev s 1. novembrom višje
Iz obeh vrtcev so prejeli priporočila po zvišanju 

cen zaradi višjih stroškov dela. Sedanje cene 
veljajo od decembra 2016 dalje. V povprečju se 
bodo oskrbnine za malčke zvišale za 3,6 odstotka, 
podražitev pa bo veljala od 1. novembra dalje. 

V enomesečno javno obravnavo so pre
dali tudi novelacijo odloka o denarni socialni 
pomoči iz leta 2006, ki je imel nekaj pomanj
kljivosti glede kriterijev dodeljevanja denarne 
socialne pomoči. Potrdili so tudi dopolnjen 
odlok ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, s katerim ima ta lahko tudi 
stalne ali občasne delovne skupine oziroma 
komisije. Stalno delovno telo bo odslej tudi 
tehnična komisija.

Občinski nagrajenci
Valentin Bogataj, predsednik komisije 

za priznanja, je predstavil letošnje občinske 
nagrajence. Ob občinskem prazniku bodo 
prejemniki priznanja mag. Tone Košir, KUD 
Sovodenj, OŠ Poljane oz. podružnica Javorje 
ter uredniški odbor knjižnih izdaj Moj kraj skozi 
čas, 1. in 2. del. Podelili bodo tri plakete, in 
sicer Andreju Šubicu ter župnijama Leskovica 
in Poljane. Naziv častni občan bodo posthumno 
podelili nekdanjemu gorenjevaškemu župniku 
Alojziju Oražmu.

V svet Javnega zavoda za turizem in kul
turo Poljanska dolina so svetniki imenovali 
naslednje člane: Nežo Božnar, Majdo Podobnik, 
Mileno Pelipenko, Janeza Šturma, Marjeto 
Šifrar in Klavdijo Filipič.  

Pritrdili so sklepu, da se občini Medvode 
prizna status ustanoviteljice OŠ Jela Janežiča. 
Odpisali so še nekaj neizterljivega dolga ter 
sklepali o prometu z zemljišči, za konec pa so 
s tajnim glasovanjem izvolili še dva elektorja na 

volitvah v Državni svet, in sicer Antona Debel
jaka in Cirila Aliča, za kandidata za državnega 
svetnika pa Romana Kokalja. 

Damjana Peternelj

Sanacija Boršta zaključena, 
vplivi rudnika na okolje zanemarljivi
Svetniki so se seznanili tudi s poročilom o vplivih 
rudnika na okolje, ki ga je podala direktorica 
Hiacinta Klemenčič. V lanskem letu so vse aktivnosti 
potekale v skladu s poslovnim načrtom. 
Izpostavila je zaključek sanacijskih del na 
Borštu (več na str. 4), ki je zasenčil redne letne 
meritve – te niso pokazale bistvenih odstopanj s 
preteklimi leti oziroma so vsi parametri pod mejnimi 
vrednostmi. 
Mag. Sandi Viršek z Agencije za radioaktivne 
odpadke (ARAO) je predstavil monitoring na 
Jazbecu, ki je že dobro leto pod njihovim okriljem: 
»Jazbec je prvi sevalni objekt v Sloveniji, ki je zaprt 
in zanj opravljamo dolgoročni nadzor. Ker je prvi 
objekt te vrste, je bilo nekaj porodnih krčev.« Mitja 
Eržen (prav tako z ARAO) je ob tem dodal, da v 
letu 2016 ni bilo sprememb na odlagališču, 2016 
in 2017 pa so bolj podrobno preverili naravno 
sevanje. Ocenil je, da so bile meritve ustrezne, vsi 
merjeni parametri pa pod mejnimi vrednostmi. 
Načrti za naprej pa so: »Da vzdržujemo ta objekt, 
da meritve ustrezno shranimo, da si bodo z njimi 
lahko pomagale prihodnje generacije.« 
Pa so točno določeni pogoji, kako je treba 
odlagališče vzdrževati? Na to je odgovorila 
direktorica rudnika: »Na njem ne smejo rasti 
drevesne vrste z globokimi koreninami, travo je 
treba redno kositi. Vzdrževati je potrebno kanale in 
vodotoke. V takem primeru je projektirano za 400 
let, pod pogojem, da se to redno vzdržuje.«

Pešcem razdelili več kot 
sto odsevnikov 

4. oktobra zvečer so terensko akcijo z opo-
zarjanjem pešcev in razdeljevanjem odsevnih tra-
kov pripravili tudi v Občini Gorenja vas - Poljane.

Izvedli so jo v okviru nacionalne akcije za 
večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi pre-
viden«. Člani občinskega sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju 
z občinskim redarstvom in Zvezo šoferjev in 
avtomehanikov Žiri so mimoidoče opozarjali 
na varnost pešcev v prometu (ti so najranljivejši 
udeleženci) ter jim razdelili približno sto od-
sevnih trakov in kresničk, s katerimi bodo na 
cestah bolj opazni.                                   P. N.

Sodelujoči na terenski akciji v naši občini
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Sporazum o sofinanciranju izgradnje ceste je 
bil sicer sprejet 30. maja 2012. V začetku novem
bra istega leta so pogodbo podpisali Milan Čadež, 
župan Občine Gorenja vas  Poljane, mag. Gregor 
Ficko, direktor Direkcije RS za ceste, Milan Roje, 
direktor podjetja Rekon, d. o. o., izvajalec del in 

Obnovljeni polkilometrski odsek ceste skozi Lučine predali v uporabo

Ureditev prijazna do najmlajših udeležencev v prometu
V Lučinah, ki ležijo na skrajnem robu občine in predstavljajo mnogim občanom 
najkrajši dostop do prestolnice, so v začetku oktobra v prisotnosti ministra za 
infrastrukturo Petra Gašperšiča slovesno predali namenu rekonstruirani odsek 
državne ceste skozi vas.

drugi predstavniki direkcije ter občine.
Podjetje Rekon je v letu 2013 opravilo 

večino gradbenih del. Druga faza, v kateri je 
bilo urejenih slabih 100 metrov cestišča, pa je 
po odkupu hiše Lučine, hišna št. 2, počakala na 
lansko leto. Rekonstrukcija, s katero so obnovili 

Trak ob uradnem odprtju ceste so prerezali (z leve): namestnica direktorja Direkcije RS za in-
frastrukturo Ljiljana Herga, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, župan Milan Čadež 
ter vodja projektov na direkciji Božo Kordin.
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in razširili cestišče, uredili odvodnjavanje in 
prestavili komunalne vode ter zgradili pločnike, 
je trajala pet let.

Za obnovo 600 tisoč evrov 
Vrednost gradbenih del je znašala 600.871,28 

evra, od tega je dobrega pol milijona, 510.638,95 
evra, zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo, 
90.232,33 evra pa Občina Gorenja vas  Poljane, 
ki je pokrila stroške gradnje pločnika, avtobus
nih niš in javne razsvetljave.

Obnova in širitev ter modernizacija cestišča 
so veliko pripomogle k temu, da so tudi 
najmlajši kot najranljivejši udeleženci v pro
metu varnejši. Na primerno urejenih prometnih 
površinah, kjer sta sedaj na obeh straneh ceste 
primerni avtobusni postajališči, je za njihovo 
varnost poskrbljeno v največji možni meri.

Otroci Podružnične osnovne šole Lučine 
so ob uradnem odprtju ceste tudi poskrbeli za 
prijeten kulturni program. 

Polkilometrski sodobno urejen in razširjen 
odsek skozi Lučine omogoča prijetnejšo, 
udobnejšo in – kar je najpomembneje – 
previdnejšo vožnjo. Na direkciji so ob tem 
obljubili, da bodo poleg projektov, ki se izvajajo 
na državnih cestah v naši občini, poskušali 
najti tudi rešitev za cesto iz Lučin skozi Dolge 
Njive do Suhega Dola, po kateri se je v Lučine 
pripeljal tudi minister in v svojem nagovoru 
poudaril, da se je spraševal, ali je to res državna 
cesta, saj je »v res slabem stanju«.

Damjana Peternelj 

Pravzaprav so delavci v drenažnem rovu 
pod odlagališčem dela opravili že poleti. 
»Glede na odvedeno vodo iz na novo izdelanih 
vrtin pričakujemo, da se bo njena količina v 
telesu plazu zmanjšala in njen pritisk iz zaledja 
znižal«, je optimistična Hiacinta Klemenčič, 
direktorica RŽV, ki pa poudarja, da učinki 
ne bodo merljivi čez noč, pokazali se bodo v 
nekaj letih. »Ključno je vsaj ohraniti obstoječe 
stanje plazu in da se to v primeru velikih 
padavin ne poslabša,« pravi. V prvih devetih 
mesecih letošnjega leta je plaz napredoval za 
20 milimetrov, lani za 22, leta 2015 pa kar za 27 
milimetrov. »Premik je odvisen od vremenskih 
razmer, predvsem od količine in razporeditve 
padavin,« je pojasnila direktorica RŽV.

Sanacija se je zavlekla 
Pri delu ni šlo vse po načrtih, sanacija se 

je zavlekla, in to predvsem »zaradi neugodnih 
geoloških pogojev, vrtanja skozi prelomnice, 
stiskanja vrtin na teh conah, tektonsko močno 
poškodovane hribine, lomov drogovja … Izva
jalec je v primeru, da ni uspel izvrtati in zaceviti 
vrtine v projektirani dolžini, izvrtal nadomestno 
vrtino. Tako je na primer za vrtino DV18 zaradi 
nepričakovanih težav na globini med 90 in 95 

Rudnik urana Žirovski vrh

Voda iz plazu Boršt zdaj lahko odteka, plazenje upočasnjeno
Po trinajstih mesecih so na območju odlagališča Boršt dela končana, izvrtanih in zacev-
ljenih je 1341 metrov vrtin, ki naj bi ustavile plazenje hidrometalurške jalovine.

metri (območje prelomnice z debelim slojem 
kremena) izvrtal še dve nadomestni vrtini,« 
je reševanje težav opisala Klemenčičeva ter 
dodala, da so dela potekala enajst mesecev, 
potem je izvajalec še dva meseca odpravljal 
pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem 
pregledu. Celotna vrednost projekta je 270.000 
evrov. 

Kdaj se bo rudnik zaprl, se še ne ve
Za oceno učinkov interventnih ukrepov bo 

treba dogajanje spremljati eno meteorološko 
leto. Tudi potem še ni mogoče pričakovati, da 
se bo rudnik takoj zaprl, saj bo plazišče treba 
najprej dokončno sanirati. Hiacinta Klemenčič 
pojasni: »Izvedba interventnih ukrepov je potre
ben, ne pa zadosten pogoj za zaprtje odlagališča 
Boršt. Rudarski projekt končne ureditve tega 
območja in varnostno poročilo navajata, da se 
prvi del projektnih rešitev izvede v celoti, drugi 
del sanacije plazu, ki temelji na izdelavi dodat
nih rovov, pa po potrebi glede na učinkovitost 
interventnih ukrepov.« 

Odgovorni kar nekaj časa niso uspeli najti 
sredstev za odlagališče Boršt, razmišljali so 
tudi, ali so posegi sploh smiselni, saj je možnost, 
da bi se plazišče odprlo, minimalna. Zanimalo 

jih je tudi, kakšne bi bile posledice, če bi se 
kaj takšnega zgodilo. Dokončno je pretehtala 
raziskava podjetja Inko iz Ljubljane, ki je v 
letu 2016 izdelalo študijo Ocena vpliva sevanja 
na življenjsko okolje in izpostavljenost pre
bivalcev sevanju v primeru popolnega razpada 
odlagališča Boršt ter izpostavljenost delavcev 
pri sanaciji posledic popolnega razpada 
odlagališča. Rezultati so pokazali, da bi bila 
v primeru razpada odlagališča Boršt potrebna 
sanacija, tako se je Ministrstvo za okolje 
in prostor odločilo za izvedbo interventnih 
drenažnih ukrepov. 

Milka Bizovičar

Merjenje pretoka na eni od narejenih vrtin 
pod Borštem
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Proti Sovodnju so dela predvidena na dveh 
odsekih, in sicer skozi Fužine v dolžini dveh 
kilometrov, kjer bodo obnovili vozišče, uredili 
odvodnjavanje ter rekonstruirali podporne zi
dove in sanirali brežine nad cesto. Na direkciji 
so bili skopi s pojasnili, na občini pa tudi nimajo 
dodatnih informacij razen tega, kar so že poleti 
objavili na svoji spletni strani. Omenjajo širitve 
in s tem izboljšanje poteka ceste, »ki bo najbolj 
obsežna na območju nad jezom za elektrarno. 
Na novo bodo urejeni tudi vsi priključki na 
stranske ceste, povsem na novo bo zgrajen 
poplavno varnejši most za Fužine z izboljšano 
nosilnostjo. Na območju novega avtobusnega 
postajališča pri Fužinah bo zgrajen pločnik 
do Fužin, med Trebijo in Fužinami pa bo na 
podpornem zidu izdelan venec, ki bo služil kot 
hodnik za pešce«.

Na začetku Sovodnja sta na 200metrski 

Ceste

Proti Dobravi bodo gradbeni stroji kmalu zabrneli
Cesti Trebija–Sovodenj ter Gorenja vas–Todraž sta pred začetkom rekonstrukcije. 
Za prvo bodo predvidoma do konca tega meseca na Direkciji za infrastrukturo 
pripravili projektno dokumentacijo, proti Todražu pa se bodo dela – če bo šlo 
vse po načrtih – začela še letos.

razdalji predvidena obnova vozišča ter rekon
strukcija podpornih zidov. Po navedbah na 

Prikaz odsekov, kjer bodo potekala dela med Trebijo in Sovodnjem.

Konec septembra je družba STC Stari vrh, 
d. o. o., z upnikom HETA Asset Resolution, d. 
o. o., sklenila izjemno pomemben sporazum o 
zaključku leasing pogodb, s katerim se v celoti 
odkupujejo obveznosti po vseh leasing pogodbah, 
sklenjenih v letih 2005 do 2008. STC Stari vrh, 
d. o. o., je v začetku oktobra tudi izpolnil pogoje 
iz sporazuma za razpolaganje z vso opremo na 

Družba STC Stari vrh, d. o. o., pred novo zimo

Smučarska sezona se bo začela decembra
Zima je pred vrati in v družbi STC Stari vrh, d. o. o., se pripravljajo na novo 
smučarsko sezono. Kot so sporočili iz družbe, so poleti potekala dolgotrajna in 
naporna pogajanja za odkup obveznosti iz več kot deset let starega finančnega 
lizinga, ki je bil največje breme družbe. Prvi korak je bil narejen v začetku tega 
meseca, sedaj pa potekajo vzdrževalna dela na opremi in priprave na pred-
prodajo smučarskih kart.

smučišču, na osnovi česar intenzivno potekajo 
aktivnosti za pripravo prihajajoče smučarske se
zone 2017/2018. »Izvajajo se redna vzdrževalna 
dela ter priprava žičnic za redne tehnične preglede, 
prav tako se je v ponedeljek, 23. oktobra, začela 
predprodaja smučarskih vozovnic na predpro
dajnih mestih Atlantis – vodno mesto (Ljubljana), 
Bokal šport (Škofja Loka – tudi spletna prodaja), 

Turizem Škofja Loka, Gostilna Blegoš (Javorje), 
Gostišče in penzion Stari vrh (zg. postaja), Gos
tilna in picerija Taverna (Gorenja vas), Gostilna 
na Vidmu (Poljane),« je še sporočil Tomaž Trobiš, 
v. d. direktorja STC Stari vrh, d. o. o.

Sklenitev sporazuma sicer predstavlja odločilni 
mejnik v dolgoročni stabilizaciji smučišča tako za 
podjetje STC Stari vrh, d. o. o., kot za občini 
Škofja Loka in Gorenja vas  Poljane, ki sta kot 
solastnici smučišča intenzivno podpirali postopek 
pogajanj za podpis sporazuma. Smučišče namreč 
zaradi kakovostne ponudbe, razvejanih prog, lah
ke dostopnosti in izjemno atraktivne nočne smuke 
postaja eno najbolj priljubljenih srednje velikih 
slovenskih smučišč s potencialom nadaljnjega 
razvoja turistične ponudbe.                    K. Z. B.

občinski spletni strani bo na podpornem zidu 
narejen hodnik za pešce, ki se bo podaljšal vse 
do odcepa za Termopol.

Kot so pojasnili na direkciji, bo projekt 
pripravljen predvidoma ta mesec, predstavili ga 
bodo občini, sledila bo recenzija projektne do
kumentacije, za prihodnje leto pa je predvideno 
pridobivanje zemljišč, potrebnih za gradnjo, ter 
priprava razpisne dokumentacije. 

Proti vrtcu po širši cesti,  
ožina v naselju ostaja

Rekonstrukcija ceste med Gorenjo vasjo 
in Todražem je razdeljena v tri gradbene faze: 
v prvi, od Blat do Dolenje Dobrave v dolžini 
400 metrov, in tretji, od križišča za Dobravšce 
do vrtca v dolžini dobrih 250 metrov, bo pred 
nedavnim izbrani izvajalec dela najverjetneje 
zagnal še letos. Poleg širitve vozišča je predvi
dena še gradnja hodnika za pešce, avtobusnega 
postajališča, ureditev javne razsvetljave ter 
zaščita komunalnih vodov. Dela bo izvajalo 
podjetje Gorenjska gradbena družba, ki je bilo 
izbrano med šestimi ponudniki, ki so bili prip
ravljeni načrtovano zgraditi za od 938 tisoč do 
1,1 milijona evrov.

Milka Bizovičar

Dela na cesti Gorenja vas–Todraž naj bi se pričela še letos.
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016 in  17/2017), 7. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/2015) in Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas 

- Poljane (Uradni list RS, št. 48/2016), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v zasebne vodovode (lastna oskrba 
s pitno vodo), ki ležijo na območju Občine Gorenja vas - Poljane, kjer oskrba s pitno 
vodo ni zagotovljena z javnim vodovodnim omrežjem.
Sredstva javnega razpisa so namenjena za sofinanciranje naslednjih investicij:
• investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah,
• investicije, povezane z gradnjo in obnovo vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
• investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za izboljšanje kakovosti vode.
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi priključki in priključevanjem 
objektov na omrežje. 
Investicija, ki je predmet sofinanciranja, mora biti zaključena najkasneje do vložitve 
zahtevka za izplačilo v tekočem letu. Za zaključek investicije se šteje dokončno uporabno 
dovoljenje, če se je investicija izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja in je ta s 
predpisi o gradnji objektov potreben, oziroma prenos investicije v obratovanje (zapisnik 
o finančnem in kvalitetnem prevzemu objekta).
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do sofinanciranja po tem razpisu so fizične osebe, ki:
• so lastniki zasebnih vodovodov, 
• samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo,
• njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
• nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na 
poselitvenih območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni predvidena 
gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij,
• imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s predpisi zahtevan, 
• so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po predpisih o vodah,
• v preteklih štirih letih za isti vodovod niso pridobili subvencije po pravilniku o sofinanciranju 
investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane. 
V vlogi upravičenci vrednost investicije dokazujejo z računi, ki niso starejši od dveh let 
od oddaje vloge. 
Za posamezen projekt investicije v zasebni vodovod, ki še ni bil sofinanciran z javnimi 
sredstvi, se lahko upravičenci prijavijo le enkrat.
Zasebni vodovodi, ki so bili sofinancirani z javnimi sredstvi v obdobju od 1. januarja 2012 
do 31. decembra 2015, niso upravičeni do sofinanciranja investicij po tem pravilniku do 
31. decembra 2019.
3. VIŠINA SREDSTEV IN NAČIN SOFINANCIRANJA
Višina proračunskih sredstev je določena v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za 
leto 2017 in znaša 10.000 evrov.
Občina Gorenja vas - Poljane bo posamezni projekt investicije na zasebnem vodovodu 
sofinancirala v višini 25 odstotkov zaključne vrednosti investicije brez DDV, kot 
bo dokazana z originalnimi računi, vendar ne več kot 10.000 evrov brez DDV na 
investicijo.
4. PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
Prijava na javni razpis mora biti pisna in podana na obrazcu: Vloga za sofinanciranje 
investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016.
Vlagatelje v postopku dodelitve sredstev lahko zastopa pooblaščenec vlagateljev ali 
upravljavec, kadar je le-ta po predpisih o vodah obvezen. Pooblaščenec vlagateljev 
pooblaščenost za zastopanje dokazuje s pooblastilom lastnikov vodovoda, upravljavec 
pa lahko tudi s pogodbo o upravljanju.
 Vlogi morajo biti priložene naslednje priloge:
• Priloga 1: Opis obstoječega stanja vodovoda 
• Priloga 2: Opis izvedene investicije, ki je predmet vloge: poročilo o izvedeni investiciji 
in dokazila o zaključku investicije 
• Priloga 3: Dokazila o višini investicije 
• Priloga 4: Kopija vodnega dovoljenja za vodni vir
• Priloga 5: Kopija sklenjene pogodbe o upravljanju vodovodnega sistema 
• Priloga 6:  Parafiran vzorec pogodbe
• Priloga 7: Izjava o lastništvu vodovoda
• Priloga 8: Izjava, da v preteklih štirih letih (od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2015) 
za zasebni  vodovod niso pridobili nobenih javnih sredstev
• Priloga 9: Pooblastilo

5. ROK ZA PRIJAVO
Rok za vložitev prijav se prične naslednji dan po objavi javnega razpisa na spletni strani 
Občine Gorenja vas - Poljane (http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=
Razpisi in objave) in je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 15. novembra 
2017 do 12. ure. 
Vlagatelji morajo vlogo poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali pa jo osebno oddati v sprejemni pisarni Občine 
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega 
področja na sprednji strani ovojnice, in sicer: »NE ODPIRAJ! – JAVNI RAZPIS – 
SOFINANCIRANJE ZASEBNIH VODOVODOV 2017«.
6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG
Odpiranje prispelih vlog bo izvedla strokovna komisija, imenovana s strani župana 
Občine Gorenja vas-Poljane. Odpiranje vlog bo potekalo enkrat tedensko, po vrstnem 
redu prispelih prijav, do porabe sredstev. Odpiranje vlog ni javno.
Če ni v tem razpisu ali področnih predpisih določeno drugače, se za postopek uporabljajo 
določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, s 
spremembami).
Vloge, ki bodo prispele po 15. novembru 2017 ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval 
razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavržene. 
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo najkasneje v roku treh dni po odpiranju posamezne 
prijave pozvani na dopolnitev. Če vloga v postavljenem roku ne bo dopolnjena ali bo 
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena. 
Upravičencem se bodo sredstva dodeljevala glede na vrstni red prispelih popolnih vlog. 
O dodelitvi sredstev posameznim upravičencem bo odločila občinska uprava z odločbo. 
V odločbi se navede odobreni delež sofinanciranja ter odobreni znesek sofinanciranja, 
ki se določi glede na vrednost investicije brez DDV, in delež sofinanciranja oz. zgornjo 
vrednost sofinanciranja po tem razpisu. 
Po dokončnosti odločbe bo s posameznimi upravičenci sklenjena pogodba o 
sofinanciranju. 
Upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa in se jim sredstva zaradi 
izčrpanih razpoložljivih sredstev javnega razpisa tekočega leta ne dodelijo, se sredstva 
dodelijo iz sredstev proračuna prihodnjega leta, vendar le do zneska vsakokrat 
razpoložljivih sredstev na proračunski postavki, namenjeni financiranju zasebnih 
vodovodov, po vsakokratno sprejetem načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del 
proračuna vsakokratnega leta.
7. NAČIN IZPLAČILA SREDSTEV
Izplačilo odobrenih sredstev bo izvedeno po podpisu pogodbe. Če upravičenec k podpisu 
pogodbe ne pristopi do 20. decembra 2017, se mu sredstva ne izplačajo.
Odobrena sredstva iz proračuna za leto 2017 bodo nakazana upravičencem do 31. 
decembra 2017, odobrena sredstva iz proračuna za leto 2017 pa do 31. januarja 
2018.
Nadzor nad namensko porabljenimi sredstvi bo izvajala občinska uprava, ki bo preverjala 
ustreznost porabe odobrenih sredstev. Če se kasneje ugotovi, da so bila sredstva 
odobrena in izplačana na podlagi neresničnih podatkov, je upravičenec dolžan izplačana 
sredstva vrniti v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=r
azpisi&stran=Razpisi in objave) in v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, Gorenja vas, vsak delovni dan med 7.30 in 15. uro, ob sredah med 
7.30 in 17. uro, ob petkih pa med 7.30 in 12. uro.
9. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, tel. 
št. 04/51-83-122 (Kristina Knific), ali po elektronski pošti: kristina.knific@obcina-gvp.si.  

Gorenja vas, 2. 10. 2017                                                             Župan 
                                                    Milan Janez Čadež
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Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
predvideva izgradnjo šestih igralnic vrtca ter 
dveh nadomestnih učilnic, saj je šola že pred leti 
odstopila del šolskih prostorov za potrebe vrtca. 
Prav tako je v projektu predvidena ureditev 
predpisanih spremljajočih prostorov in novega 
zunanjega igrišča.

V vrtcu Agata Poljane je trenutno orga
niziranih sedem oddelkov, poldrugi oddelek 
pa že osmo leto deluje v začasnih prostorih 
Lovskega doma Poljane. 

Z novogradnjo prizidka želi občina, ki sodi 
med občine z najnižjo povprečno starostjo pre
bivalstva v Sloveniji, slediti trendu vključevanja 

Prizidek vrtca Agata v Poljanah

Gradbeno dovoljenje že pridobljeno
V prvi polovici oktobra je postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje za no-
vogradnjo prizidka Vrtca Agata pri Osnovni šoli Poljane, ki ga je Upravna 
enota Škofja Loka izdala 28. septembra letos.

čedalje večjega deleža predšolskih otrok v 
programe predšolske vzgoje. Že sedaj v vseh 
občinskih vrtcih zagotavljajo predšolsko varst
vo za 420 otrok, prav tako pa želijo omogočiti 
vključitev tudi tistim otrokom, ki starostni 
pogoj izpolnijo šele tekom šolskega leta, s 
čimer bodo odpravili čakalne vrste za vpis. 

»Ocenjujemo, da zastavljena investicija 
pri sedanjem trendu števila rojstev v občini 
dolgoročno rešuje prostorske potrebe vrtcev 
v občini. Z gradnjo bomo pričeli po odo
britvi nepovratnih sredstev Eko sklada, ki jo 
pričakujemo do konca prihodnjega leta. Objekt 
bomo namreč gradili po konceptih energetsko 

varčne gradnje in s tem tudi prispevali k okolju 
prijazni gradnji javnih objektov,« so še sporočili 
z občine. 

P. N.

Kot je v svojem nagovoru povedala 
ravnateljica šole Metka Debeljak, je sama 
zgradba pomembna, a kar se dogaja za njenimi 
zidovi, jo le še plemeniti. »In verjemite mi, da 
za zidovi šole, vrtca in telovadnice odmevajo 
veseli glasovi, se pišejo odlični rezultati in 
živijo dobri ljudje,« je še dejala. Učenci OŠ 
Poljane so se v teh letih udeležili dveh svetovnih 
prvenstev v orientacijskem teku, na področju 
znanja so dosegli več kot 50 zlatih priznanj, 

Obletnice Osnovne šole Poljane in Vrtca Agata

Sprejemanje, sodelovanje, znanje in domišljija
V sredo, 20. septembra, je v OŠ Poljane potekala prireditev v počastitev več 
okroglih obletnic – 30-letnice OŠ Poljane in Vrtca Agata, 20-letnice samostojne 
šole in 10-letnice dograditve telovadnice. Zbrane je poleg ravnateljice in župana 
Občine Gorenja vas - Poljane nagovoril tudi častni gost večera, predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.

sodelovali na več kot sto natečajih, akcijah 
in dobrodelnih prireditvah. Vse to je rezultat 
medsebojnega zaupanja vseh deležnikov v 
vzgoji in izobraževanju. 

Župan Milan Čadež je spomnil na zgodovi
no šole. Sam najraje pride na obisk prvega 
septembra, ko skupaj z ravnateljico sprejmeta 
prvošolčke in jim podari slovensko zastavo. 
Poudaril je moč enotnosti in skupnega dela, 
skozi katerega se kažejo uspehi šole. 

Učitelji posredujejo znanje in vlivajo 
radovednost 

Osrednji govorec je bil častni pokrovitelj 
slovesnosti, predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, ki se je v svojem nagovoru zah
valil učiteljem in učiteljicam ter ravnateljici 
šole, ki razumejo, da je šola pomembna tudi 
zato, ker učitelji in učiteljice izkoristijo čas 

z otroki, jim podajajo vedenje o življenju, jih 
usmerjajo glede vrednot na prava pota, jim 
poskušajo prisluhniti in jih vzgajajo. Prav zato 
jim starši zaupajo svoje otroke. »Učitelji pa 
imajo zelo pomembno nalogo; skozi učni pro
ces nagovarjajo njihovo radovednost ter dajejo 
nauke za življenje,« je še dodal. Skozi obiske 
najrazličnejših šol je spoznal, da otroke učitelji 
vzgajajo v samozavestne ljudi, v ponosne 
Slovence in jim vlivajo ne le znanja, pač pa tudi 
radovednost. Ob koncu svojega govora je pred
sednik ravnateljici podaril posebno protokolarno 
darilo, zastavo Republike Slovenije.

Skozi pisma posredovane vrednote 
V umetniškem programu, ki je sledil, je rdečo 

nit vlekel otrok. Na svoji poti je v štirih šotorih 
našel štiri pisma, v katerih so zapisane modrosti, 
ki so temeljna vodila in stebri odraščanja – spre
jemanje, sodelovanje, znanje in domišljija.

Prireditev so idejno zanovali Mateja Tušek, 
Matjaž Slabe in Metka Debeljak. Scenarij in 
režija je delo Mateje Tušek, za glasbeni del je 
poskrbel Matjaž Slabe, za ples Petra Slabe, scena 
je bila delo Irene Pelko, za vodenje in spremno 
besedilo je poskrbela Martina Kolenc. Vseh, ki 
so sodelovali pri programu in sami prireditvi, je 
bilo več kot sto. Glavni vlogi, Otroka in Notranji 
glas, sta upodobili Tinkara Tušek in Tia Zorko, 
sodelovali so še: Jernej Oblak na klavirju, MPZ, 
pevci 3., 4., 5. razreda, plesalki Natea Novak in 
Maša Mohor, Marija Omejc na zvončkih, Jedrt 
Šinkovec na violini, vzgojiteljski pevski sestav 
in prvošolci Leja Dolenc, Ema Klemenčič, Zarja 
Frlan, Nadja Trobec, Andraž Šubic, Ožbej Dole
nec, Anita Tratnik, Zala Kisovec, Neža Tušek 
in Jošt Vidergar.

Vrednote v viziji šole so predstavile štiri 
dosedanje vodje šole: Sely de Brea Šubic, Ivanka 
Oblak, Metka Debeljak in Špela Režen, delavke 
vrtca pa so v ta namen ustanovile pevski sestav. 

Kristina Z. Božič

Pred 20 leti je bilo zaposlenih 49 oseb, danes 
jih je 86. Skozi leta se povečuje število učencev 
v šoli in vrtcu, kar 78 % učencev je vozačev in 
kar 170 učencev je vključenih v pevske zbore. 
Pohvalijo se lahko s številnimi dosežki, izdali 
so več samostojnih publikacij. Ponosni so, da 

ima več kot 80 % šol v Sloveniji njihov priročnik 
Tako zmorem tudi sam, namenjen delu z učenci 
s posebnimi potrebami. Izdali so svoj koledar. 

Ravnateljica je dodala, da bi si še več aktivnosti 
želela na področju mednarodnega sodelovanja, 

čeprav že sodelujejo na številnih 
natečajih in projektih, pri čemer gre zahvala 

predvsem strokovnim delavcem.

Častni pokrovitelj in slavnostni govornik na pri-
reditvi je bil predsednik države Borut Pahor.
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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.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine v skupni višini 15.000 
evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (v 
nadaljevanju MKČN), in sicer le na  poselitvenih območjih Občine Gorenja vas - Poljane, na 
katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema. 
2. SPLOŠNA DOLOČILA: 
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim prebivališčem v 
občini, ki so lastniki MKČN in za gradnjo MKČN še niso prejeli nepovratnih sredstev. 
Sredstva se lahko dodelijo izključno za opremo stanovanjskih stavb z MKČN. Sredstva se 
lahko dodelijo izključno za prvo opremo stanovanjskih objektov z MKČN.
Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem redu 
prispetja. Sredstva se dodelijo izključno upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve iz tega 
javnega razpisa.
Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonodaji, ki ureja 
dotično področje.
3. VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA VGRADNJO MKČN:
Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN, in sicer 
največ v višini do 150 evrov na PE (PE – enota zmogljivosti čiščenja MKČN) in največ 30 
% nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma do porabe sredstev 
sprejetega proračuna občine za leto 2017.
V kolikor je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna sredstva posameznemu 
upravičencu dodelijo po lastniškem deležu oziroma dogovoru med upravičenci (solastniki 
MKČN).
3. POGOJI:
a) Upravičenec je lastnik MKČN, kar dokazuje z listinami o lastništvu oziroma nakupu 
(račun). 
b) Upravičenec ima urejeno stalno prebivališče v stavbi in je lastnik stavbe, iz katere se odvaja 
odpadna komunalna voda na čiščenje v dotično MKČN (urejeno prebivališče po CRP).
c) MKČN je vgrajena z namenom čiščenja komunalne odpadne vode iz stanovanjske stavbe, 
ki se  nahaja na enem od območij, znotraj katerega se po programu opremljanja do konca 
leta 2017 ne predvideva izgradnja javne kanalizacije. 
d) MKČN mora biti vgrajena v letu 2016 ali 2017 in v funkciji obratovanja z vsaj 50-odstotno 
obremenitvijo oziroma zmogljivostjo čiščenja (za obremenitev z 1 PE šteje 1 prebivalec s 
stalnim prebivališčem v stavbi).
e) MKČN mora izkazovati obratovanje, skladno z zahtevami predpisov, kar se dokazuje z 
oceno obratovanja ali poročilom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu.
f) MKČN mora imeti določenega upravljavca. Upravljavec MKČN je praviloma lastnik MKČN. 
V kolikor upravičenec (lastnik MKČN) ni hkrati tudi upravljavec MKČN ali se v MKČN čistijo 
odpadne vode iz več stanovanjskih stavb ali večstanovanjskega objekta oziroma MKČN ni 
v 100-odstotni lasti enega upravičenca, mora biti za upravljanje MKČN določen upravljavec. 
Določitev upravljavca se ugotavlja na osnovi pogodbe o upravljanju, ocene obratovanja in 
evidence izvajalca javne službe.
g) Obratovanje MKČN mora biti skladno z navodili proizvajalca MKČN, MKČN se mora 
redno vzdrževati in o obratovanju MKČN se mora voditi obratovalni dnevnik, kar se dokazuje 
z oceno obratovanja. 
h) Za stanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna voda na MKČN, mora biti izdano 
gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi skladno s zahtevami predpisov 
za gradnjo objektov. Kolikor se gradnja MKČN izvede na zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora 
biti vlogi priložena pogodba o ustanovitvi služnosti, overjena pri notarju, ali pisni dogovor. 
i) MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
j) Vlagatelj za gradnjo MKČN še ni prejel nepovratnih sredstev in ni v postopku pridobivanja 
nepovratnih sredstev. Stanovanjski objekt se prvič opremlja z MKČN.

4. VLOGA:
Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in podpisana s strani vlagatelja (upravičenca 
ali njegovega pooblaščenca). 
Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
1) ocena obratovanja MKČN, ki ga izdela pristojen izvajalec javne službe (Občina Gorenja 
vas - Poljane, režijski obrat) in pregledna situacija z vrisanimi zemljiškimi parcelami, stavbo, 
MKČN in potekom kanalizacije. Slednja se priloži le, če ni sestavni del ocene obratovanja.
2) pogodba o upravljanju (glej pogoj pod točko 3 g); 
3) gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967, ter pravica graditi za MKČN, 
če se MKČN nahaja na zemljiški parceli, ki ni v lasti upravičenca (pogodba o ustanovitvi 
služnosti ali pisni dogovor), ali enostavno gradbeno dovoljenje, če je to zahtevano s predpisi 
o graditvi objektov; 
4) dokazilo o lastništvu MKČN (račun);
5) izjava o lastništvu, podatkih in o sofinanciranju MKČN;
6) pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec;
7) parafiran vzorec pogodbe (podpis na zadnji strani vzorca pogodbe);
8) pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb.
Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 
87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 10. 11. 2017 do 12. ure. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani 
(levi, spodnji del) označen z napisom »NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2017«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega razpisa. 
5. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 10. 11. 2017 do 12. ure. 
6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG: 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje 
župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki ne 
bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom 
zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, bo prosilec pozvan k dopolnitvi vloge. Rok za 
dopolnitev znaša 8 dni. Roka dopolnitve ni mogoče podaljševati. Če vloga ni pravočasno 
dopolnjena ali je kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se s sklepom zavrže.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do porabe 
načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev v tekočem letu, 
se prenesejo na seznam vlagateljev prihodnjega leta.
Odločitev o dodelitvi  nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 
2017 izda župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem in občino. 
Sredstva se dodeli v roku 15 dni po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. 
V kolikor vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa ne pristopi k podpisu pogodbe, se mu 
sredstva ne dodelijo. 
7. DODATNE INFORMACIJE:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 
10. 11. 2017, in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane, dostopna pa je tudi 
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: 
http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, na tel. 
št. 04/51-83-122, Kristina Knific. 
Gorenja vas, 2. 10. 2017                                                                         Župan 
                      Milan Janez Čadež 

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

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 86/2016 in  17/2017) in Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 121/2003, 23/2011 in 22/2013, Pravilnik) objavljamo

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

v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2017
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Prvi brezplačni programi izobraževanja  
v Lokalnem učnem središču (LUS) Gorenja vas 

V jesenskih mesecih začenjamo z izobraževanji v Lokalnem učnem 
središču Gorenja vas. Izobraževanja pričenjamo s šiviljskim tečajem, 
v katerem so mesta zapolnjena, vabimo pa vas v druge izobraževalne 
oblike: 
• Stopimo v svet računalnikov (uvodni tečaj računalništva – 12 ur),
• Drugi korak v Excelu (tečaj za uporabnike, ki pri svojem delu že 
uporabljajo Excel – 12 ur),
• Učimo se: nemško, angleško, špansko (začetni tečaj nemščine, 
angleščine ali španščine – 20 ur za posamezen jezik, prednost bomo 
dali jeziku, za katerega bo več zanimanja),
• »Debatiramo« v angleščini (tečaj konverzacije – 20 ur),
• »Pametno« o pametnih telefonih (učinkovita uporaba pametnega 
telefona – 2 uri). 
S tečaji bomo pričeli po 6. novembru oz. ko bo zadostno število 
prijavljenih. Vsi tečaji bodo za udeležence brezplačni, financirata jih 
Evropska unija in Republika Slovenija, potekali pa bodo v LUS Gorenja 
vas – v mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi. 
Prijave sprejemamo po e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si ) ali na 
telefonski številki 04/506-13-60, kjer dobite tudi dodatne informacije oz. 
sporočite svoje morebitne predloge za vsebine oz. nove tečaje. 
Programi bodo objavljeni tudi na spletni strani  Ljudske univerze Škofja 
Loka, na Radiu Sora, na letakih in plakatih ter v naslednjih številkah 
Podblegaških novic. 

Posluh za ranljivejše udeležence prometa v 
lokalni skupnosti in širše zaznavamo zadnji dve 
desetletji. Najprej je v vasi ob odcepu ceste za 
Novo Oselico stal prometni znak za omejitev 
hitrosti in z opozorilom za prisotnost pešcev, torej 
učencev, enak pa tudi višje, ob novem naselju nad 
šolo. Sredi vasi smo leta 2008 dobili prvi prehod 
za pešce, leta 2010 še drugega in več grbin na 
vpadnicah v samo središče vasi. Vzhodno in za

Skupaj umirjamo promet

Prikazovalnik hitrosti – nova pridobitev ob sovodenjski šoli
Tudi na podeželju, v vasi, kot je Sovodenj, skrbimo za varnost vseh udeležencev 
v prometu, posebej pešcev. Najnovejša pridobitev je prikazovalnik hitrosti za 
voznike, ki se vozijo po cesti mimo šole.
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hodno od šole so na cestišče narisali znake »otroci 
na cesti«. Leta 2011 so z varne šolske poti po t. 
i. bližnjici mimo trafo postaje razširili cestišče za 
pešce. Leto kasneje so mimo šole položili zvočno
odsevne proge z napisom ŠOLA. Jeseni 2015 so 
tik pod šolsko stavbo označili prehod za pešce in 
s polnima črtama odmerili varen peš dostop do 
glavnega vhoda v šolo, zato naj ne bi vozniki teh 
črt nikoli prevozili. 

Za več odgovornosti in varnosti 
Z letošnjim šolskim letom so na vogalu 

šole namestili še merilnik »Vi vozite«, v 
notranjosti stopnišča pa prikazovalnik grafov 
z meritvami.

Na prvi torek v oktobru so se pred šolo 
na Sovodnju zbrali: Janka Planinc, direk
torica OE Kranj Zavarovalnice Triglav, Matjaž 
Kržišnik, direktor podjetja Sipronika, župan 
Milan Čadež, ravnatelj Izidor Selak, Stanko 
Bajt, predsednik KS Sovodenj, Bojan Šifrar, 
predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Gorenja vas  Pol
jane, nogometaša Tilen Mlakar in Nejc Križaj 
ter njuna zastopnika Beno Fekonja, predsed
nik in Miroslav Matijaševič, podpredsednik 
Nogometnega kluba Kranj, zaposlene v šoli 
in peščica staršev. Ob predaji prikazovalnika 
namenu so otroci šole in vrtca sponzorjem 
izrazili svojo hvaležnost s kratkim kulturnim 
program. Izvedeli smo tudi, da se je v 18 
občinah po Sloveniji, kjer so bili tovrstni 
prikazovalniki postavljeni v pretekli sezoni, 
hitrost na izbranih odsekih v povprečju znižala 
za dva km/h, za približno štiri odstotke pa se je 
zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov.

Milka Burnik

Simbolična predaja prikazovalnika hitrosti namenu

Otroci, ki obiskujejo vrtec v Lučinah, se po novem lahko igrajo zunaj 
tudi v malce slabšem vremenu. Med počitnicami so namreč zgradili pokrito 
teraso, na katero imajo dostop kar iz igralnice.

O pokriti terasi je bilo govora več let. »Že ob tehničnih izboljšavah 
podružnične šole v letu 2012, ko so zamenjali streho ter šolo toplotno 
izolirali, so prebili steno in vgradili vrata,« je opisala Martina Jelovčan, 
vodja PŠ Lučine. Prostor, velik 32 kvadratnih metrov, otroci lahko upo-
rabljajo že od prvega dne po počitnicah, saj sta domača izvajalca Marko 
Bradeško in Branko Buh s sodelavci vsa dela, ki jih je financirala občina, 
opravila med počitnicami. 

Vzgojiteljici Tina Matanovič in pomočnica vzgojiteljice Jana Peternelj 
poudarjata, da gre za pomembno pridobitev, saj je v Lučinah skupina 
kombinirana, torej so vsi otroci od prvega do šestega leta starosti skupaj 
(letos sicer izjemoma enoletnikov ni). »Zdaj lahko strokovni delavki z eno 
skupino izvajata dejavnosti v igralnici, z drugo pa na terasi. Teraso bodo 
lahko uporabljali tudi pozimi,« pojasnjuje Jelovčanova. 

Otroci teraso uporabljajo za igro, ustvarjalne delavnice po skupinah, 
petje, branje, praznovanje rojstnih dni … »Zdaj imajo možnost, da veliko 
časa preživijo na svežem zraku,« je še dejala vodja podružnice, kjer vrtec 
deluje od februarja 2010. Skupina je tudi letos večja od normativa (17), 
saj vrtec v Lučinah obiskuje 19 otrok.Teraso so svojemu namenu predali v 
začetku oktobra s kulturnim programom, ki mu je sledila čajanka.   M. B.

Malčki se lahko igrajo na novi terasi

32 kvadratnih metrov veliko pokrito teraso malčki z veseljem uporabljajo.
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Dr. Perdanova, verjetno je večina vaših 
pacientov slišala, da odhajate. Imate v teh 
dneh večjo gnečo?  

Da, nekateri se naročajo zaradi manjših stvari, 
zaradi katerih drugače gotovo ne bi prišli, pridejo 
se posloviti. Nekateri prihajajo tudi s težavami, ki 
jih pestijo že dalj časa, recimo leto dni, žal teh ne 
morem sprejeti, ker v času, ko še delam, ne bi uspela 
izpeljati diagnostike. Svetujem jim, da se naročijo 
pri kolegici Andreji, ki bo prevzela mojo ambu
lanto. Predvsem zadnji mesec se vse to kar pozna, 
tako da če je kdo moral dalj časa čakati v čakalnici 
in je bil zaradi tega slabe volje, naj razume. 

Koliko časa ste bili zdravnica v Gorenji 
vasi in koliko pacientov imate?

Začela sem 1. septembra 1980. Vpisanih 
imam nekaj več kot 2000 ljudi. Glavnina njih je 
pri meni že od začetka. Osemnajst let sem imela 
otroško posvetovalnico, preventivo predšolskih 
in šolskih otrok. Tako so mnogi zdaj odrasli pa
cienti pri meni že odkar so bili dojenčki. Nekaj 
ljudi se je vpisalo k meni, ko so se preselili 
v Poljansko dolino, seveda pa se je kdo tudi 
izpisal, nekateri – lahko bi jih preštela na prste 
ene roke – tudi na moj predlog, ker se enostavno 
nismo mogli ujeti. To je čisto človeško in tako za 
pacienta kot zame je bilo tako najbolje. 

Zakaj ste se zdaj odločili za upokojitev?
Pogoje za to imam izpolnjene in zdaj je 

prišel pravi čas. Ko sem izpolnila prvi pogoj, so 
me prijatelji spraševali, če se ne bom upokojila. 
Takrat še nisem bila zrela za to. Tudi zdaj bi še 
lahko delala, vendar manj, naprimer polovični 
čas, polna zaposlitev pa mi je postala preveč 
naporna, vsa energija ostane v službi. Z leti 
želiš živeti in tudi delati bolj umirjeno in tega 
je premalo. Vse kaže, da smo samo pri besedah 
teoretikov, da naj bi bili z leti razbremenjeni. V 
nekaterih deželah to deluje. To noro naglico, ki 
utruja, čutimo vsi, tudi mladi in to ni moj stil. 

Intervju: dr. Anda Perdan

»Podeželski človek je blizu moji duši«
Po več kot 37 letih dela v gorenjevaški zdravstveni postaji se zdravnica Anda 
Perdan v teh dneh poslavlja. Pred njo je novo življenjsko obdobje, saj se bo s 
koncem meseca upokojila, njeno ambulanto in paciente bo 2. novembra prevzela 
zdravnica Andreja Krt Lah.

Kaj se je v teh letih najbolj spremenilo, 
če pogledate odnos zdravnika do pacienta 
in obratno?

Jaz sem dozorela. Dolgo časa sem mislila, 
kaj vse moram narediti za pacienta. Štela sem 
si za neuspeh in svojo krivdo, če nekaj ni šlo, 
Na primer, če je imel nekdo visok pritisk, pa ni 
upošteval navodil ali ni jemal redno zdravil. Šele 
po 50em letu sem se razbremenila. Prišla sem 
do tega, da namesto pacienta ne morem narediti 
nič. Rečem ali opozorim enkrat, dvakrat, tretjič 
le še izjemoma. Ne obsojam nikogar, če nečesa 
ne naredi ali ne more. Ne sprejmem pa očitkov, 
da nisem opozorila. Kot zdravnik moraš biti 
pošten, strokoven, sočuten,ljudi moraš imeti rad. 
Občutek, da bi morala še več znati, me zmeraj 
spremlja. Biti moraš zdravo odgovoren. Veliko 
let sem rabila, da sem dojela, do kam seže moja 
odgovornost. Korakov na mesto drugih ne 
morem delati. Vsak duševno zdrav odrasel bi se 
moral bolj zavedati svoje odgovornosti.

Med pacienti pa se čuti veliko več nestrp
nosti kot jo je bilo pred desetletji. Pogosteje jo 
opazim pri mlajših, pri njih in tudi pri srednji 
generaciji je zahtevnost večja – pa to ni kritika 
ali da bi mislila slabo o mladih –, hitreje želijo 
k specialistu. Predvsem pri starejših opažam, da 
včasih nekateri slepo zaupajo. Rečejo:’Kar boste 
vi rekli ...’. Med mlajšimi je zaupanje manjše. 
Dostikrat pridejo v ordinacijo oboroženi z infor
macijami, ki so jih prebrali na internetu. Všeč mi 
je, da se zanimajo, kaj bi lahko bilo, tudi, da si 
upajo vprašati. Tega je bilo včasih veliko manj. 
Moralo bo priti do nekega ravnotežja, saj se zdaj 
pogosto dogaja, da bolj zaupajo informacijam na 
internetu kot zdravniku. Vedno poudarjam, da je 
bolje vprašati zdravnika kot pa preveč gledati po 
spletu. Hkrati pa imam kritiko na šolski sistem: 
mladi se učijo toliko nekih podatkov, manjka pa 
jim čisto osnovnega znanja o svojem telesu. 

Kako pa je biti zdravnik v tej občini?
Vedno sem želela nekam pod gore, tako da 

sem mislila, da bom delala nekje na Gorenjskem. 
Priložnost je bila v Bohinju, a so mi kolegi 
svetovali, naj raje izberem Gorenjo vas. Upoštevala 
sem nasvet in ni mi žal. Sicer sem mislila, da bom 
tu samo nekaj let, saj imate tu bolj griče, a po treh 
letih sem čutila, da so me ljudje sprejeli, čedalje 
bolj so mi zaupali, tudi jaz sem jih bolje poznala. 
Pa sem ostala. Vedno sem tudi hotela delati na 
podeželju, podeželski človek mi je blizu, bližje 
moji duši. Imela sem še otroško posvetovalnico 
in vso predšolsko ter šolsko preventivo, tako da je 
bila vsebina zelo pestra in bogata. Mislila sem, da 
je dobro vso kariero biti na enem mestu, a ko zdaj 
pogledam nazaj, mislim, da bi bilo dobro nekje 
na polovici delovne dobe zamenjati. Po eni strani 
je delo na enem mestu velika prednost, ker dobro 
poznaš ljudi, tudi cele družine, ki si jim osebni 
zdravnik. A to je lahko tudi past, da prehitro narediš 
kakšen zaključek. In zamenjava okolja bi bila tudi 
velik strokovni izziv. So torej plusi in tudi kakšen 
minus, če dolgo časa ostaneš na enem mestu, a 
plusi pretehtajo. Svoj čar ima opazovati nekoga, ki 
pripelje otroka na pregled, pa se spomniš še njega 
kot dojenčka ali ko spremljaš od nekoga poklicno 
pot. To so lepe stvari. 

Glede občine kot institucije pa moram reči, 
da sem pogrešala upoštevanje strokovnih argu
mentov pri določenih njihovih odločitvah.

Pred leti ste se podali v zasebništvo. Zakaj?
Zdaj je velika gonja proti zasebništvu. Jaz 

nisem tip zasebnika, daleč od tega. V Gorenji vasi 
sva bili dve zdravnici, poleg mene še Nadja Šubic, 
in bili sva preobremenjeni. Za zasebništvo sva se 
odločili zato, da smo dobili tretjega zdravnika, 
občina s takratnim županom pa je imela posluh za 
to. Strokovno sem kot zasebnica delala enako kot 
prej, kar se tiče ostalega, pa smo se bolje opremili 
in obnovili prostore, ki so že zelo klicali po tem. 
Zdaj smo trije zdravniki, kar je za ljudi bistveno 
bolje, in vsi trije imamo dovolj dela. Po novem je 
v Gorenji vasi še pediatrinja. Zasebništvo je tukaj 
prineslo pozitivne stvari.  

S kakšnimi občutki odhajate?
Pred enim letom bi bilo veliko težje, a še vedno 

ni lahko, ko pomislim, da bom samo še do konca 
meseca lahko napisala napotnico ali recept, zašila 
rano... Zagovarjam, da je mladim treba pustiti 
mesto, ampak tako kot marsikje v tujini bi tudi pri 
nas morali omogočiti postopen prehod v pokoj. 
Tako kot je zdaj mislim, da mečemo stran človeški 
kapital, namesto da bi lahko postopoma predajali 
izkušnje, torej tisto, česar se ni mogoče naučiti iz 
knjig. Ja, drugače pa moram reči, da mi je bilo tu 
dobro, sicer ne bi vztrajala. Seveda imate kakšno 
specifiko, ampak … ne bi delala v Žireh. 

Ljudje vas poznajo tudi po tem, da ste 
hodili na odprave z alpinisti ter pomagali v 
naravnih nesrečah v Pakistanu in Nepalu. Na 
kaj ste najbolj ponosni v svoji karieri?

Nikoli nisem razmišljala na tak način. S tem 
imam kar malo težav, prav tako kot s spreje
manjem pohval. Pohvalo še vedno sprejmem z 

Zdravnica Anda Perdan se po več kot 37 letih poslavlja od Gorenje vasi.
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Izidor Selak, gonilna sila gorenjevaških 
tenisačev, se spominja, da so leta 1987 ob Os
novni šoli Ivana Tavčarja na njegovo pobudo 
začeli z gradnjo dveh teniških igrišč, ki sta 
maja naslednje leto že sprejeli prve tečajnike. 
Ustanovljena je bila teniška sekcija ŠD Partizan 
Gorenja vas. Vodja teniške dejavnosti je Selak, 
ki je vseh 30 let tudi oskrbnik igrišč, teniški 
učitelj in organizator programov.  

Če so prvo leto našteli 104 včlanjene igralce, 
jih je bilo do danes včlanjenih kar 435, tudi po 
zaslugi klubske lige, ki je zaživela leta 1993. Od 
1988 (še v bivši Občini Škofja Loka) so orga
nizirali občinsko prvenstvo za širše škofjeloško 
območje, od 1995 dalje pa v samostojni Občini 
Gorenja vas  Poljane. 

1991 so pripravili odmeven turnir na državni 
ravni, 1992 so se vključili tudi gorenjsko teniško 
ligo. V letih 2001 in 2002 so pripravili dvojice 

30 let Teniškega kluba Gorenja vas

Izdali zbornik in pripravili nočni turnir dvojic
Praznovanje so začeli že konec avgusta s tenisom v belem na Visokem, zaključili 
pa so ga 29. septembra s predstavitvijo zbornika, ki na 78 straneh obeležuje 
dogajanje v klubu v zadnjih 10 letih, in z nočnim turnirjem dvojic.

poročenih. Leta 2007 so poleg igrišč zgradili 
brunarico, v kateri hranijo rekvizite.

Vsako leto oktobra ob koncu sezone prip
ravijo zaključni klubski turnir. 

Šport elite 
Beli šport ali šport elite, kot so tenis poime

no vali nekoč, je v Poljanski dolini živ že od 
konca 19. stoletja, ko je Ivan Tavčar na Visokem 
postavil prvo teniško igrišče na travi v Sloveniji. 
Tega so ob 120letnici izgradnje na Visokem 
znova oživili prav sedanji tenisači, ki sodijo pod 
okrilje ŠD Partizan Gorenja vas. Nanj pa pova
bili tudi društva, s katerimi se največ družijo: 
z žirovskimi, zadnja leta s slovaškimi tenisači, 
lani so vzpostavili stike s TK Kozje. 

Tudi po tridesetih letih teniški igralci, ki ig
rajo na gorenjevaških teniških igriščih, povedo, 
da tako urejenih in skrbno vzdrževanih igrišč ni 

zaslediti širom države. Na njih so zadnji sep
tembrski petek po predstavitvi zbornika odigrali 
turnir dvojic, ki se ga je udeležilo 16 igralcev, 
slavila pa sta nekaj po tretji zjutraj, že v soboto, 
Izidor Selak in Brane Božič.                     P. N.

Praznovanje 30-letnice so v Teniškem klubu 
Gorenja vas zaključili z nočnim turnirjem dvojic 
in izidom zbornika.

nekim cmokom, ko mi nekdo reče kaj slabega, 
pa hitro verjamem in meljem v glavi. Bolj 
kot ponosna sem hvaležna, da mi je ta poklic 
omogočil te izkušnje z odpravami, s šolo za 
vodnike nepalske planinske zveze in da sem 
lahko šla na prostovoljno delo po potresih v 
Pakistan in v Nepal. Saj bi šla povsod, a kaj, 
ko ne moreš.

Boste po upokojitvi še lahko šli? Kakšne 
načrte imate?

Lahko bom šla, ker imam še licenco. Kaj 
bom delala po upokojitvi – ne delam konkretnih 
načrtov in jih nimam. Odprta sem v smeri medi
cine, imam slikarstvo, ki je moj hobi. Sem tudi 
učiteljica t. i. movement medicine in imam v 
Stražišču skupino. Gre za obliko giba, ki je tudi 
terapija. Na tem bom še delala. Glede medicine 
sem odprta, imam želje, ampak so še želje.

Če se vrneva na zgodbo s Tomažem Hu-
marjem – to vas je verjetno zaznamovalo? 

Moja prva odprava je bila z Žigo Petričem in 
Bojanom Počkajem, na Kumbakarno. Tragično 
se je končala, domov sem se vrnila sama. To 
je res izkušnja, ki te pretrese. Zato verjamem, 
da lahko tudi nekaj hudega vedno rodi nekaj 
lepega. Kasneje me je Tomaž Humar, ki je rabil 
zdravnika za na odpravo, vprašal, če bi šla z 
njim. Bogata, lepa doživetja so bila to ... V 
težkih razmerah ne izgubim glave, ne zagrabi me 
panika. Pa to ne pomeni, da ni srca zraven. 

Kaj pa zdravniki brez meja?
O tem projektu sem veliko razmišljala, 

ampak se nisem odločila, ker te ta organizacija 
lahko pošlje kamor koli, tudi na vojna območja. 
Čisto drugače je sprejeti žrtve naravne katastro
fe kot pa ko gre za nasilje po človeku. Tega ne 
bi mogla. Po potresih v Pakistanu in Nepalu 
sem šla delat kot prostovoljka sama. Obakrat 
sem spraševala na ministrstvu za zdravje, a niso 
nič organizirali. S pomočjo poznanstev, ki sem 
jih spletla med mojimi obiski v obeh državah 

sem lahko šla tja delat. 
Ste šli tudi v Nepal prvič sami?
Tako je, pred mnogimi leti sem šla na tre

king, brez agencije. Sama sem nosila nahrbtnik, 
na začetku sicer pretežek, potem sem odlagala 
stvari. V Nepalu sem bila pred prvo odpravo 
najmanj šestkrat ali sedemkrat sama, kot lju
biteljica gora in ljudi.

Tako ste preživljali dopuste, kajne?
Da. Prihranila sem ves letni dopust, vsa 

poletja sem delala, jeseni sem pa šla. Tega si ne 
bi mogla privoščiti, če bi imela družino. 

Kako pa ste si izbrali poklic? Ste že kmalu 
vedeli, da hočete postati zdravnica?

Ta poklic imam v sebi. Spomnim se, da 
sem že v tretjem razredu napisala spis, da bom 
zobozdravnica. Danes to tudi v sanjah ne bi 
bila. V sedmem razredu sem bila že odločena, 
da bom šla na medicino. V osmem smo morali 
iti na razgovor k psihologinji in takrat sem 
vedela, če hočem na medicino, da moram prej 
končati gimnazijo. Hotela me je prepričati, naj 
ne grem na gimnazijo, prav tako eden izmed 
učiteljev v osnovni šoli. Ampak hvala Bogu, 
da imam takšen značaj, da sem kot 14letnica 
kljub temu vztrajala. Po koncu gimnazije sem 
se spet srečala z isto psihologinjo in spet me je 
prepričevala, naj ne grem na medicino, zakaj 
hočem ravno tja. Pa sem ji zabrusila, da zato, 
ker nima veze s politiko. Potem ni ničesar več 
rekla. Ne vem, zakaj je bila proti. V meni je bila 
želja za ta poklic in tu sem res poslušala notranji 
glas. V naših časih je bilo potem treba narediti 
sprejemne izpite, ki sem jih uspešno opravila. 
Mislim, da bi morali ukiniti točke, ki jih zdaj 
učenci zbirajo za vpise v nadaljnje šolanje, prav 
tako zlate in biserne maturante … Tako bi lahko 
kdo, ki si res zelo srčno želi priti na medicino 
pa ni ravno zlat, tudi prišel. V sistemu, ki ga 
imamo zdaj, se izgubi veliko talentov, posebej 
fantje so ravno takrat v puberteti, ko bi morali 

najbolj paziti na točke in tako uide kakšna 
priložnost. Sprejemni izpiti se mi zdijo boljši 
način selekcije.

Čez nekaj dni boste paciente v Gorenji 
vasi prepustili zdravnici Andreji Krt Lah. 
Kako bo potekala zamenjava in kaj morajo 
bolniki vedeti ob tem?

Tako je, 2. novembra bo tu že Andreja. 
Prev zela bo ambulanto, vse paciente, urnik dela 
ostaja isti, tudi medicinska sestra ostaja. Ker 
sva različni osebi, bo na tej ravni gotovo tudi 
kaj drugače, na splošno pa torej ne bo drugega 
kot da vas v ordinaciji ne bom pozdravila jaz 
ampak Andreja Krt Lah. 

Kaj, če si kdo zdaj želi zamenjati zdravnika?
To vprašanje se je že pojavilo. Rekla bi: brez 

panike, delo bo teklo naprej. Ostanite, zdravnico 
spoznajte, potem pa se odločite. Njena prednost 
je, da je bila več kot pol leta že tu, ko je delala 
specializacijo iz družinske medicine in bila 
sem njena glavna mentorica. Tako pozna že kar 
nekaj pacientov in oni njo. In daleč od tega, da 
bi bila začetnica. Bila je že splošna zdravnica 
v Kamniku, potem je kot specialistka javnega 
zdravja delala v Kranju. Jaz sem bila popolna 
začetnica, ko sem prišla v Gorenjo vas. 

Kaj bi za konec sporočili pacientom in 
občanom?

Misel, ki sem jo nekje zasledila in se zelo 
strinjam z njo je: Življenje ni vedno lahko, je 
pa lepo. Ljudem bi položila na srce, naj zaupajo 
sestram in zdravnikom naše/vaše zdravstvene 
postaje. Morajo se zavedati tudi svoje odgo
vornosti, ne samo dolžnosti drugih. Prav tako 
ni dobro, če je človek preveč skromen, kar sem 
tudi opazila pri ljudeh iz posameznih delov 
občine. Zame pa se začenja novo poglavje. 
Stroki bom še vedno sledila, želim ostati odprta 
za šolo življenja. Človek se ves čas lahko uči 
in raste.

Milka Bizovičar
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Vsak večer je potekalo prijetno druženje 
župljanov, za vsak dan je bil posebej izbran 
kulturni program. Vsak dan v tednu se je na 
dogodku predstavil tudi priznan vinar. Medtem 
ko je za sam program skrbela skupina petih 
ljudi, jih je pri dogodkih, zlasti pri pogostitvah, 
sodelovalo skoraj trideset. Velja omeniti, da 
so pred začetkom praznovanja velike oblet
nice poljansko cerkev tako zunaj kot znotraj 
popolnoma prenovili. Župnik Jože Stržaj je s 
potekom praznovanja v župniji zadovoljen in 
navdušen nad člani župnijskega sveta, ki so vsi 
priskočili na pomoč. Poudariti velja prijetno 
druženje po posameznih dogodkih, ki bo ostalo 
v lepem spominu. »Praznovanje 600letnice je 
namenjeno temu, da zdaj živeči podoživimo to 
zgodovino,« je prepričan župnik, ki že dvana

600 let Župnije Poljane

Župnija so ljudje in odnosi med njimi
11. septembra 2017 so v poljanski župniji začeli z duhovno-kulturnim tednom kot 
pripravo na osrednjo slovesnost praznovanja 600-letnice župnije, ki je potekala 
v nedeljo, 17. septembra 2017. Praznovanje je zaznamoval niz dogodkov, ki so 
se zvrstili skozi ves teden (vključno s slavnostno akademijo), izdaja zbornika 
ter blagoslov novozgrajene in poslikane kapele pri Strojarju.

jsto leto vodi poljansko župnijo. »Ko gledamo 
nazaj, je bil poudarek na obnovah cerkva v 
župniji, čaka nas še protipoplavna sanacija 
farne cerkve, obenem pa smo ves čas gradili 
tudi ‘živo’ cerkev, se torej posvečali ljudem. Na 
tem bo tudi poudarek dela v bodoče.« Prepričan 
je, da župnija ni zgolj območje delovanja, pač 
pa ljudje in odnosi med njimi. 

Zbornik posvečen ljudem sedanjosti
Ob jubileju so v župniji izdali tudi zbornik. 

Stopinje v času (1417–2017) je soustvarjalo 23 
piscev besedil, v njem so objavljene fotografije 
osmih avtorjev. Knjiga je sestavljena iz treh 
sklopov; v prvem delu gre za pogled v pretek
lost, v drugem govori o v spomin zapisanih 
Poljancih, tretji del pa predstavlja čas, ki ga 
živimo zdaj. Kot je povedal Jože Stržaj, je bila 
povod za nastanek knjige najdba dveh albumov 
fotografij, ki jih je posnel pokojni župnik Miro 
Bonča. V zborniku lahko med drugim najdemo 
tudi popis vseh znamenj in kapelic v župniji, ve
liko podatkov o župniku Miru Bonči, zgodovino 
vseh župnikov in kaplanov v župniji, knjiga pa 
je sicer posvečena sedanji cerkvi. 

Na svečani akademiji  
spregovoril dr. Metod Benedik 

Skozi zgodovino preteklih let župnije se je 
sprehodil tudi slavnostni govornik na svečani 
akademiji, dr. Metod Benedik, duhovnik, te
olog, zgodovinar in prevajalec. Izpostavil je, 
da se je treba pri soočenju z župnijo sv. Martina 
najprej ozreti na mater pražupnijo v Stari Loki; 
njeno oblikovanje lahko umestimo v leto 973. 
Prvi vikariat je Poljanska dolina dobila pri 
cerkvi sv. Martina v Poljanah. Ta cerkev se prvič 
omenja leta 1291. Nekaj let kasneje, leta 1296, 
pa viri navajajo vikarja, duhovnika, ki redno 
deluje pri tej cerkvi. Po letu 1368 so v Poljanah 

delovali t. i. večni vikarji. Obstoj tovrstnega 
vikarja pomeni, da se je poljanski vikariat 
medtem povzdignil v vikariatno župnijo, ki pa 
je še vedno ostajala podrejena starološki župniji. 
Prvo desetletje 15. stoletja in še 16. stoletje pa 
je bilo za oglejski patriarhat zelo burno. »Prav 
v tem času, torej leta 1417, je bil očitno dobro 
delujoč vikariat povzdignjen v samostojno 
župnijo, česar se prav danes posebej spomi
njamo. Torej pred 600 leti!« Kaj je obsegala 
nova župnija, pove zapis iz leta 1486. Takrat 
je namreč kraje na slovenskem delu patriarhata 
kot pooblaščenec patriarha Marca Barba uradno 
vizitiral Peter Carli, škof majhne škofije Caorle, 
ki leži ob morju med Trstom in Benetkami. Med 
škofovimi spremljevalci na poti, ki je trajala več 
mesecev, je bil tudi Paolo Santonino, razgledan 
laik, ki je celotno potovanje popisal (Popotni 
dnevniki 1485–1487) in nam tako zapustil prav 
lep uvid v tedanje cerkveno in versko življenje 
na naših tleh. Santoninov zapis ponuja zanimiv 
podatek, kaj vse je leta 1486 obsegala župnija 
sv. Martina. Piše, da ima 14 podružnic: cerkev 
sv. Urha v Leskovici (župnija od leta 1873), 
cerkev sv. Vida v Lučinah (župnija od leta 
1875), cerkev sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi 
(župnija od leta 1788) in podružnice sv. Jedrti 
v Čabračah, sv. Lovrenca na Hotavljah in sv. 

Jože Stržaj, župnik v Poljanah: »Ves čas smo 
gradili tudi ‘živo’ cerkev. Na tem bo poudarek 
tudi v prihodnosti.«

Ob jubileju so izdali tudi zbornik Stopinje v času.

Slovesno mašo ob 600-letnici je daroval nadškof Stanislav Zore.
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Urbana na Gor. Dobravi. Potem cerkev sv. Tilna 
v Javorjah (župnija od 1875) s podružnicama 
sv. Brikcija v Četeni Ravni in sv. Valentina na 
Jarčjem Brdu. Župnija sv. Martina v Poljanah pa 
ima danes šest podružnic: sv. Jurij na Volči, sv. 
Križ na Brezju nad Srednjo vasjo, sv. Primož in 
Felicijan na Gabrški Gori, sv. Volbenk na Logu 
in Žalostna Mati Božja na Bukovem Vrhu. Vse 
podružnice so lepo obnovljene. 

Miro Bonča zaslužen  
za izgradnjo nove poljanske cerkve 

Dr. Benedik je povzel zgodovinske zapise 
še o tukajšnjih župnikih. Prvi po imenu znani 
poljanski župnik je leta 1457 zapisani Pavel 
Vormein. Za Poljane je bil gotovo pomemben 
župnik Janez Krstnik Šink. V zgodovino cerkve 
se je krepko zapisal; prav posebej je bil dejaven 
v Poljanah. Kmalu po prihodu se je lotil rušenja 
stare gotske cerkve in priprav za gradnjo nove 
župnijske cerkve sredi naselja. Napis na te
meljnem kamnu za novo cerkev pove, da se je 
gradnja začela leta 1710. Kmalu po pozidavi 
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Kapelica pri Strojarju
V čast praznovanju 600-obletnice župnije 
se je na pobudo predsednika KS Poljane 

Antona Debeljaka nekaj Poljancev odločilo, da 
postavijo v Poljanah novo kapelico. Na ovinku 

pri Kamnarju je že stala kapelica, ki so jo 
krasile freske Antona Tuška – to je bila prva od 
petih kapelic žalostnega dela rožnega venca, 
postavljenih od Poljan do Svetega Križa nad 
Srednjo vasjo. Med vojno so jo Nemci podrli, 
zato zdaj nedaleč stran od prvotne stoji nova 
kapelica. Zasnoval jo je Polde Oblak, največ 

dela pri gradnji sta opravila Ivan Kavčič in Andrej 
Klinec. Ostrešje je delo Jelenka Devića, ograja 

pa Emsuda Keranovića. Umetniški križ na 
strehi je izdelek Marka Perka, kritino je položil 
Martin Pintar. Vse freske so delo Maje Šubic in 
zidarskega mojstra Milana Špička, notranjost 

kapelice je zasnoval kipar Metod Frlic. Kapelico 
so blagoslovili v okviru dogodkov, ki so potekali 

v nedeljo, zadnji dan praznovanja. 

pa je skupaj z več poslopji v Poljanah utrpela 
veliko škodo pri požaru leta 1729, se otepala 
s poplavami in močno občutila tudi potres v 
letu 1895. V drugi svetovni vojni je bila delno 
poškodovana, leta 1954 pa namerno porušena. 
Tu velja dodati, da je bil leta 1962 v župnijo 
nameščen mladi župnik, domačin Miro Bonča. 
Po štiriletnih prizadevanjih za gradnjo cerkve 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje in določena 
nova lokacija – ne več v Poljanah, pač pa na 
poplavnem območju Poljanske Sore, zato 
cerkev stalno ogrožajo visoke vode.

Fara prepoznavna  
tudi po poljanskih rojakih

V nadaljevanju je dr. Benedik predstavil 
nekaj v javnosti bolj ali manj znanih poljan
skih rojakov, ki so se zapisali v zgodovino: 
slovito rodbino likovnih umetnikov Šubic; 
duhovnika, šolnika, preporoditelja Jurija Aliča; 
ustanovnega člana Slovenske Matice Matija 
Debeljaka; duhovnika in pisatelja Pavla Perka; 
duhovnika, filozofa, teologa in akademika, 
ustanovnega člana SAZU Aleša Ušeničnika, 
pomembnega Ignacija Mraka, škofa (njegov 
portret avtorja Iveta Šubica krasi poljansko 
cerkev), ter Ivana Tavčarja, pisatelja, politika 
voditelja liberalcev, deželnega in državnega 
poslanca, ljubljanskega župana, časnikarja in 
odvetnika. Tudi v zborniku je mogoče najti 
predstavitve znanih Poljancev pa tudi društev, 
ki v Poljanah delujejo danes. 

Kristina Z. Božič Na nedeljo, 15. oktobra, je domače turistično 
društvo pripravilo slovesnost, s katero so se 
po dveh letih znova spomnili rojaka, ki so mu 
že v letu 2015 ob 100letnici smrti na rojstni 
hiši odkrili spominsko ploščo, spregovorili o 
njem na okrogli mizi in postavili še razstavo 
o življenju in delu. Že tedaj so nameravali 
postaviti kip, a se je zalomilo pri sredstvih. 
Obljubili so, da bodo to storili ob njegovi 160
letnici, in obljubo držali. V programu, ki sta 
ga z recitacijami Pintarjevih pesmi in besed 
oblikovali Polona Peternelj in Tina Krek, je 
zaigrala citrarka Klara Peternelj, zapela pa je 
tudi Moška vokalna skupina Pozdrav.     

Idejno zasnovo obeležja sta pripravila arhi
tekt Peter Pogačnik in Jože Tavčar, ki je na pod
lagi fotografij tudi izdelal model kipa v mavcu. 
Kamnoseško so ga izdelali v Marmorju Hotav
lje, kiparsko pa ga je dodelal Jože Tavčar. Za 
paviljon je zemeljska in betonska dela iz vedlo 
podjetje Topos, leseno tesano konstrukcijo iz 
hrastovega lesa in kritino s škrilom iz Zalega 
Loga je naredil Luka Demšar.

Kot je v nagovoru omenil predsednik TD 
Slajka Hotavlje, je doprsni kip nekaj posebnega 
iz dveh razlogov: lice Pintarja je nagnjeno neko
liko v levo zato, ker se obrača proti Preserčevi 
domačiji, in še, da kip ni postavljen v središče 
paviljona, ampak pomaknjen naprej, kar je 
utemeljil z besedami: »To pa zato, ker je bil 
naš Luka vedno korak naprej.«  

Znani poljanski rojaki
Vnuk Luka Pintar je povedal, da starega očeta 

ni poznal, saj je umrl pred njegovim rojstvom, 
znano pa je, da sta bila prijatelja z dr. Ivanom 
Tavčarjem. Ta je Pintarja in družino tudi gostil 
na Visokem, mu je pa nekoliko zameril, ker se ni 

Luka Pintar ima obeležje pred Zadružnim domom na Hotavljah

Postavili doprsni kip Hotaveljcu, 
ki je (bil) »korak naprej«
15. oktobra 1857 se je Pri Presercu na Hotavljah rodil najznamenitejši Hotaveljc, 
literarni zgodovinar, jezikoslovec in bibliotekar Luka Pintar. Prav na dan oblet-
nice rojstva so se mu rojaki poklonili s postavitvijo doprsnega kipa v parku pred 
Zadružnim domom na Hotavljah.

hotel pečati s politiko. Izpostavil je še profesorja 
Gregorja Kreka, ki je Pintarja učil v Gradcu. S 
postavitvijo kipa Pintarju so tako trije sodobniki 
iz Poljanske doline dobili obeležje, ki spominja 
zanamce na njihovo zapuščino.  

Pintar je sicer kot profesor latinščine in grščine 
v nemškem in slovenskem učnem jeziku služboval 
na gimnaziji v Ljubljani, nato pa še v Novem 
mestu.  Prve pesmi je Luka Pintar objavljal v gim
nazijskem glasilu, nato njegovo poezijo in črtice 
zasledimo v Stritarjevem Zvonu in pozneje v 
Ljubljanskem zvonu. Podpisoval se je s kraticami 
psevdonima S. P. H. – Svitoslav Pintar Hotaveljski. 
Prav tako je iz nemščine prevedel nekaj veseloiger 
in dram. Posvetil se je slovenskemu jezikoslovju 
in literarni zgodovini. Skoraj dve desetletji je 
proučeval Prešerna in ob 100letnici njegovega 
rojstva pripravil kritično izdajo Poezij. Ukvarjal 
se je z zbiranjem narodnega besednega zaklada. 
Znano je, da je bil tudi med ustanovitelji prvega 
slovenskega društva ljubiteljskih fotografov pred 
127 leti v Škofji Loki. 

Pridobil Prešernove rokopise
Od 1909 do svoje smrti 1915 je bil tudi 

ravnatelj Študijske knjižnice za Kranjsko, 
predhodnice današnjega NUKa.

Kot je povedala slavnostna govornica Mar
tina Rozman Salobir, ravnateljica NUKa, se je 
Luka Pintar 1898 v Študijski knjižnici za Kranj
sko, ko je na mestu skriptorja nasledil Frana 
Levstika, najprej lotil selitve njenih knjižničnih 
zakladov na druge lokacije, saj je potres leta 
1895 njeno stavbo močno poškodoval. Zaslužen 
je tudi za to, da je pridobil tudi Prešernovo 
rokopisno zapuščino, ki še dandanes velja za 
eno največjih vrednosti knjižnice. 

Damjana Peternelj 

Doprsni kip sta odkrila Peter Pintar, vnuk Luka Pintarja (levo), in predsednik TD Slajka Hotavlje 
Janez Demšar.
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Po letu 2006 so mladi v delovanje vnesli 
nove pristope na področje dramskega ustvarjan
ja. Na oder so uspešno postavili petnajst avtor
skih predstav, na katere se je moralo navaditi 
tudi občinstvo. V podobnem stilu je potekala 
prireditev ob obletnici. Drobec programa so do
dali člani ansambla Podjelovški glas in učenci 
dramske skupine šole Sovodenj.

Jernej Kokelj, 
kaj  je  bi l  pre -
lomni trenutek za 
pridružitev KUD-u 
in korak na oder? 

Že v osnovni 
šoli sem sodeloval 
v dramski skupini. 
Leta 2009 sem si 
ogledal komedijo 
S a n j e  v s a k e g a 
m o š k e g a ,  k j e r 
je igral moj brat. 

Želja, da bi sodeloval v Neč Bat Teatru, se 
mi je uresničila s Predvolilno mineštro. Vsak 
lik poskušam narediti smešen, všeč so mi 
posebneži. 

Kaj ti pomeni naloga predsednika, za 
katerega si bil izvoljen pred tremi leti?  

Biti predsednik pomeni izziv, zahteva veliko 
truda in časa, vendar sem ponosen, da sem del 
tega mozaika. Zavedam se, da je to društvo z 
dolgoletno tradicijo, dobrim glasom, ki tudi 
v sedanjem času pripravi več dogodkov. V 
društvu je mnogo dobre volje, smeha, vsi smo 
prijatelji. Vsa poanta društva je v tem, da če 
se imaš dobro, tudi dobro ustvarjaš. To se vidi 
v predstavah in na prireditvah. Veseli smo 
vsakega novega člana. 

Kakšno prihodnost  napoveduješ 
društvu? 

Za prihodnost društva se ni bati. Novih 
članov ni strah javnega nastopanja, imajo 
veselje do odra, saj za to dobro skrbijo že v 
Podružnični šoli Sovodenj. Sam se bom še 
naprej zavzemal tudi za tehnične izboljšave 
na odru.

Lenart Šifrar, 
kako si med toliko 
društvi v kraju 
našel prav pot h 
KUD-u? 

Od nekdaj sem 
rad nastopal in se 
delal, da sem nekdo 
drug. V šoli na So
vodnju sem v dram
skem krožku dobil 
prvi stik z odrom in 
občutek adrenalina 

ob nastopanju pred dejansko publiko. Med 

70 let Kulturno-umetniškega društva Sovodenj

»Če se imaš dobro, tudi dobro ustvarjaš«
Kulturno-umetniško društvo je bilo ustanovljeno leta 1947, vendar je bila kul-
turna dejavnost zelo živahna že prej, saj sta jo od leta 1927 gojila prosvetno 
društvo s sedežem v Novi Oselici in sokolsko društvo s sedežem na Sovodnju.

Jernej Kokelj
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šolanjem v Gorenji vasi sem to zelo pogrešal, 
saj je bil tam dramski krožek popoldan, kar je 
bilo za nas vozače enako, kot če ga ne bi bilo. 
Ob koncu osmega razreda sem uspešno pove
zoval program na valeti. Brat mi je svetoval 
članstvo v KUDu. Še ne 15letni fant sem že 
vadil majhno vlogo v celovečerni predstavi.  

Znal si navdušiti svoje prijatelje in izbrali 
so te za umetniškega vodjo, režiserja. 

Z Juretom Moretom sva poleti 2006 dva 
tedna preživela na mednarodni gledališki 
delavnici. Videla sva, kako širok pojem je 
gledališče, kako neomejene so možnosti in pa, 
da ne potrebuješ besedila za nastanek predstave. 
Svoje navdušenje sva prenesla na skupino. Jure 
se je bolj posvetil svoji vlogi, jaz sem koor
diniral vaje. Za pomoč sem prosil tudi Jelka 
Podobnika, ki je režiral predtem. Leta 2007 smo 
oblikovali predstavo Štala na odru, parodijo na 
resničnostne šove. Zelo nas je skrbelo, kako 
bodo gledalci sprejeli nekaj povsem novega, 
a odziv je bil dober. Pred desetimi leti sem bil 
zelo zagnan, k napredku so me silili selektorji 
za Linhartovo srečanje, na katerega smo se 
uvrstili štirikrat. Njihovo mnenje o predstavi 
sem vedno najbolj cenil. V društvu smo or
ganizirali delavnice s Tomažem Lapajnetom 
Deklevo in Jakom Andrejem Vojovcem in se 
učili od strokovnjakov. Na Sovodnju in bližnji 
okolici premoremo veliko talentiranih igralcev, 
ki so tudi dobri ljudje. 

V predstavah rad stopiš na oder tudi kot 
določen lik. Kaj te pri soigralcih navdušuje, 
kaj žalosti?

Najraje sem imel vloge, kjer sem lahko 
Lenarta pustil za kulisami in na oder prišel kot 
druga oseba. Ena najljubših mi je bila vloga 
hudiča v predstavi Sedem smrtnih grehov. Pred 
petimi leti sem bil nazadnje na odru kot lik, 
imel sem povezovalne vloge. Zaradi režije dveh 
predstav v sezoni sem se odpovedal igranju. Iz 
gledališke skupine potegnem veliko energije 
za svoje vsakodnevno življenje. Vedno znova 
me navdušijo soustvarjalci predstave, ki gredo 
korak dlje, da bi bila igra še boljša. Razžalostijo 
me besede: »Lenart, drugo leto pa name ne 
računaj več.« Trudim se, da na vajah ostajam 
miren, saj mislim, da se je v prostočasnih de
javnostih treba tudi zabavati. 

Kako gledaš na 70-letnico društva?
Ponosen sem, da sem del te tradicije, pre

pletene z vzponi in padci. Vesel sem, da je kraj 
tako dobro sprejel našo inovativnost. Prepričan 
sem, da nas tudi ob 100letnici čaka zanimiva 
proslava!

Kristina Homec, se še spomniš kakšnega 
šolskega nastopa? 

V prvem razredu sem igrala radijskega škrata 
v predstavi Škrat Kuzma dobi nagrado. Takrat 

sem se prvič srečala 
z nastopanjem in 
ga vzljubila. V šoli 
na Sovodnju sem 
krožek obiskovala 
vsa štiri leta, potem 
nisem več igrala 
do priključitve h 
KUDu po končani 
srednji šoli. Pova
bil me je bratranec 
in režiser Lenart 
Šifrar, ki ima iz

redne prepričevalne sposobnosti. Že prej sem 
uživala v gledanju njihovih predstav, zato sem 
se jim pridružila.

Zdaj že veš, kaj moraš narediti, da spraviš 
v smeh gledalce. 

Ljudi najbolj zabavajo komične situacije, 
sarkazem in govor v domačem narečju. To je 
zame najlepši del igre, ves trud z vaj je poplačan, 
na odru smo lahko tudi bolj sproščeni.

Kaj bi priporočila mlajšim v zvezi z ak-
tivnostmi v društvu, v igralski skupini?

Mladi, ki gledajo naše predstave in si 
mislijo: »Uf, ti se imajo zagotovo fajn,« se ne 
motijo. Poleg užitkov pri nastopanju pred polno 
dvorano dobite dobre prijatelje in vikende, 
polne smeha. 

Benjamin Jer-
am, kako si prišel 
med člane Neč Bat 
Teatra? 

Po ogledu pred
stave Predvolilna 
mineštra je mladost
na želja dokončno 
vzklila in v naslednji 
sezoni je bil oder že 
pod mojimi nogami. 
Ustvarjalni proces, 
skozi katerega gre 

vsak član naše ekipe, vzame veliko časa. Vaje 
imamo ob vikendih zvečer in dokler obstaja 
želja po ustvarjanju, bom tam z veseljem in čas 
ne bo problem. 

Kateri lik v preteklih predstavah se te je 
najbolj dotaknil in zakaj?

Vsi. Če moram izbirati, je to vloga Borisa 
Kordeža v predstavi Čudež v garaži. Lik ni 
bil komičen, imel je veliko čustvenih reakcij 
in življenjskih obratov. Zahteval je največ 
mojega dela in dela režiserjev. Težje je, bolj 
zabavno je.

Kako, če sploh, občutite mladi pripadnost 
društvu s tako dolgo dobo ustvarjanja?

Pravzaprav smo vsi mladi, le da imajo 
nekateri več izkušenj. Odkar sem član društva, 
se vseh projektov lotevamo resno in zagnano. 
Vsakič stremimo k izboljšanju vsega, kar smo 
ustvarili leto prej, in prav tu se po mojem 
mnenju kaže pripadnost.

Milka Burnik

Kristina Homec
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»Načrtno delo na področju oživljanja največje 
stavbne dediščine v neokrnjenem ambientu v Pol
janski dolini je dočakalo prvo veliko priznanje,« 
je ob tem poudaril župan Milan Čadež. Že leta 
1990 je gospodar Debeljakove domačije Matej 
Demšar pričel obnavljati domačijo in po treh 
letih začel z gospodarjenjem. Kot je izpostavil, 
varovanja dediščine nikoli ni občutil kot neko 
breme. Župan Čadež je izpostavil, da je bila prav 
zgledna obnova Debeljakove domačije še toliko 
večja motivacija občini, da je postopoma začela 
oživljati dvorec Visoko pred petimi leti. Vlaganja 
so bila do sedaj izključno finančno breme občine, 
zato so dela potekala počasi, vendar kontinuirano 
in vedno v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine. V obnovo so že vložili okrog 
300 tisoč evrov, vsaj še enkrat toliko naj bi jih do 
leta 2020, ko naj bi dvorec odprli za obisk vse dni 
v letu. Glede na formalno priznanje države upajo 
tudi na njeno finančno pomoč. A kot je poudarila 
sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana 
Pečnik, akt o razglasitvi kulturnega spomenika 
državnega pomena ne pomeni avtomatičnega 
financiranja države, obstaja pa večja verjetnost 
pridobitve sredstev na javnih razpisih. 

Podobnega primera v Sloveniji ni 
Mag. Gojko Zupan z direktorata za kulturno 

dediščino je povedal, da odlok trajno velja za 
pet spomenikov, ki se pridružujejo predhodnim 
319im na seznamu. V odloku so poskušali pov
zeti dvoje: najprej zavarovati tisto, kar je nujno v 
tem prostoru treba zavarovati, in na drugi strani 
dobro sodelovanje z lastniki, tako da dosedanjih 
aktivnosti, ki so v tem prostoru (zlasti kmetovanje, 
ki je dokumentirano od 17. st. naprej), ne ovirajo z 
nobenim varstvenim režimom. »Tu imamo srečo, 
da je gospodarjenje v tem prostoru ohranjeno v 
celoti in da se gozdni rob v to celoto še ni ‘zajedel’. 

»Dvogovor posestev redkost v slovenskem prostoru«
Ambient Visoške in Debeljakove domačije na Visokem je od 1. septembra 
kulturni spomenik državnega pomena. Z odlokom, ki ga je potrdila vlada, je 
razglašenih kar pet enot: poleg ambienta še Visoška domačija, Debeljakova 
domačija, spomenik pisatelju Ivanu Tavčarju in Tavčarjeva grobnica.

To so krajinarji ugotovili in zato je najprej zaščitena 
celota, torej krajinski ambient. In znotraj tega ambi
enta uravnoteženo dve veliki posestvi. Ta dvogovor 
posestev je redkost v slovenskem prostoru in to je 
pomagalo pri vrednotenju.« Obenem pa so Visoko 
zaznamovali tudi ljudje, ki so na njem živeli, tako 
Kalani kot dr. Ivan Tavčar z ženo Franjo. 

Boris Vičič z ljubljanske enote ZVKDS je ob 
tem ugotavljal, da zavod največkrat omenjajo 
takrat, kadar ta kaj omejuje, zato ga ta primer 
zelo veseli: »Pohvale naša služba prav dostikrat 
ni deležna. Brez dobrega sodelovanja lokalne 
skupnosti in stroke spomeniki ne zaživijo, 
četudi dobro obnovljeni. Naše sodelovanje tu 
pa je tako rekoč idealno.« 

Mimo tega ni mogel škofjeloški župan Miha 
Ješe, ki je poudaril: »Oživitev tega dvorca pome
ni dvig kakovosti življenja na tem območju. Kje 
je meja med občinama, je nepomembno.«  

19. septembra so podrobnosti o razglasitvi Visokega za kulturni spomenik državnega pomena 
pojasnili pristojni na novinarski konferenci v poročni dvorani na Visokem. 
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Kako naprej? 
Aleš Hafner, glavni projektant se spominja, 

da so prve aktivnosti v visoškem prostoru stare 
že 20 let, ko je začel sodelovati pri obnovi 
Debeljakovega posestva, pet let nazaj pa tudi 
pri dvorcu Visoko. »Prvi koraki so bili majhni, 
drobni, po vsebinah, potem pa smo se dogovo
rili za izdelavo celovitega konservatorskega 
programa, ki je zakonsko potreben in strokovno 
upravičen. Celovitega programa za oba objekta 
še ni, zato smo se odločili za manjše korake.« 

Kako naprej, se je vprašal tudi Demšar. »Kaj 
več lahko sedaj predamo naprej zanamcem? Kaj 
bo dodana vrednost spomenika? Imam izziv: 
Visoška kronika je kakovostna literarna pred
loga, ki kliče po filmski upodobitvi.« Obenem 
pa je opozoril še na drug velik izziv, ki je pred 
njimi: urejen dostop do dvorca, saj se trenutno 
večina prometa vije skozi dvorišče njegove 
domačije. Na občini so zatrdili, da ga računajo 
v prihodnje urediti in da že imajo pripravljen 
načrt za to.

P. N.

Visoko – kulturni spomenik državnega pomena

Načrti občine
2017: 
• obnova in hidroizolacija podkletenega 
dela ter vkop meteorne kanalizacije 
• začetek urejanja prostorov za sanitarije
• pričetek grobih del za postavitev osebnega 
in tovornega dvigala ter dveh prehodov med 
kletmi
2018: 
• dokončanje sanitarij v kleti do odprtja 
sezone v maju
• postavitev stavbnega pohištva v obnov  
ljeni SZ sobi
• dopolnitev stalne razstave v JV sobi
• obnova vhodnih vrat in portala 
• postavitev otroških igral v parku
2019: 
• obnova in ureditev glavnega prostora na 
JZ strani za gostinski namen
• obeležitev 100-letnice Visoške kronike

Lepo in toplo vreme nam bo kmalu v celoti 
pomahalo v slovo. V Poljansko dolino, deželo pod 
Blegošem je že prišla jesen, ki prinaša tudi hladnejše 
in krajše dneve. Zato Občina Gorenja vas - Poljane 
in Zavod Poljanska dolina obveščata, 
da se je letošnja sezona rednih ogle-
dov muzejskih zbirk v Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem zaključila. Raz-
stavo, ki je bila na ogled vse od 
sredine aprila dalje, si je ogledalo 
okrog 800 obiskovalcev. Z obiskom 
smo zelo zadovoljni in upamo, da 
ga v naslednji sezoni še povečamo. 
Ogledi muzejskih zbirk v Tavčarjevem 
dvorcu so do nadaljnjega možni po 
predhodnem dogovoru. 

Zaprtje muzejskih zbirk v Tavčarjevem dvorcu
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Vse dodatne informacije v zvezi z ogledi dvor-
ca Visoko so na voljo na Zavodu Poljanska dolina, 
tel. št. 031-720-573, e-naslov: zavod@poljansk-
adolina.com.                    Lucija Klemenčič
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Katere vrste nepremična dediščina se lah-
ko vpiše med kulturne spomenike državnega 
pomena?

Vse vrste  nepremične registrirane dediščine, 
katere prepoznane vrednote so izjemen dosežek 
človekovega bivanja, ustvarjanja in so pomem
ben del prostora, vir za razumevanje zgodovin
skih procesov ipd.  Če so vrednote izjemnega 
pomena za vso državo, se enota registrirane 
nepremične dediščine zaščiti s statusom kul
turnega spomenika državnega pomena. 

Kdo lahko da pobudo za razglasitev?
Predlog za razglasitev (in strokovne pod

lage) pripravi ZVKDS po lastni presoji ali na 
pobudo koga drugega, npr. lastnika ali lokalne 
skupnosti. Na tej osnovi Ministrstvo za kulturo 
pripravi odlok o razglasitvi za kulturni spomenik 
državnega pomena, ki ga sprejme Vlada RS. 

Pobudo za razglasitev Visoške in Debeljak
ove domačije za kulturni spomenik državnega 
pomena je pri ZVKDS vložila Občina Gorenja 
vas  Poljane. 

Pa zavod tudi presodi, ali je lahko neka 
nepremična dediščina primerna za razgla-
sitev državnega kulturnega spomenika?

Seveda. Konservatorska stroka je že pred 
desetletji kompleks Visoške domačije s širšim 
zaledjem ovrednotila kot kulturni spomenik 
zaradi njegovih zgodovinskih, stavbnoraz

Pogovor s Petro Jernejec Babič z Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS)

Nadzor nad posegi v spomenik je eden 
temeljnih vidikov varstva kulturne dediščine
Petra Jernejec Babič je krajinska arhitektka, ki je s sodelavci na zavodu pomagala 
pripraviti potrebno dokumentacijo ob vpisu ambienta Visokega med kulturne 
spomenike državnega pomena. Za Podblegaške novice povzema proces do raz-
glasitve odloka o spomeniku državnega pomena, najpomembnejše značilnosti 
Visokega ter možnosti razvoja Visokega v prihodnje pod varstvom zavoda.

vojnih, likovnih in prostorskih kvalitet. Predlog  
za razglasitev je strokovna služba pripravila že 
leta 1982, formalnopravno pa je bil kompleks 
obeh domačij zavarovan od leta 1984 – kot 
spomenik lokalnega pomena z odlokom, ki ga 
je sprejela Občina Škofja Loka. Spremembam 
zakonodaje leta 1999 je sledila valorizacija 
spomenika, za katerega je bil leta  2001 (in 
kasneje ponovno 2007) na Ministrstvo za kul
turo podan predlog o zavarovanju za kulturni 
spomenik državnega pomena.

Kateri strokovnjaki pa sodelujete pri 
pripravi predloga?

Pri pripravi dokumenta sodelujejo konser
vatorji različnih profilov. Pristojnost in sestava 
delovne skupine je odvisna od vrste dediščine ter 
tipa in obsega enote, ki je predmet razglasitve.

Na Visokem smo sodelovali konservatorji, 
ki smo v okviru svojih rednih delovnih nalog na 
zavodu med drugim odgovorni za identifikacijo, 
dokumentacijo, preučevanje, vrednotenje in 
interpretacijo etnološke, zgodovinskomemo
rialne in krajinskoarhitekturne dediščine na 
območju občin Škofja Loka in Gorenja vas 
 Poljane.

Kako dolgo je trajal postopek razglasitve 
v primeru Visokega?

Postopek je trajal več kot dve leti. ZVKDS, 
OE Ljubljana, je pobudo prejel marca 2015, 

odlok je vlada sprejela septembra 2017. 
Kakšna pa je vsebina vloge? Katere so 

največje posebnosti ambienta Visoške in 
Debeljakove domačije na Visokem kot kul-
turnega spomenika državnega pomena?

Kmečki dvorec Visoko štejemo med 
najpomembnejše arhitekturne spomenike, saj 
pomeni višek kmečkega stavbarstva v drugi 
polovici 18. stoletja v Sloveniji. Ob tem pred
stavlja kompleks objektov na naslovu Visoko 
2 njegovo skromnejšo ponovitev tako v obliko
valskem smislu kot tudi v manj poudarjeni 
legi. Skladno z arhitekturnim razvojem obeh 
kompleksov se je razvijala kulturna krajina  
glede na način rabe prostora z vidika kmetijske 
rabe oziroma dejavnosti lastnikov. Prav zaradi 
ohranjene rabe prostora je območje obdržalo 
ambientalno ravnotežje med posameznimi 
strukturami, ki so neločljivo povezane in v ce
loti prilagojene naravnim prvinam prostora. Ob 
gibanju po glavni cestni povezavi doživljajsko 
kvaliteto spomenika dopolnjujejo pogledi na 
oba kompleksa kot tudi vizualna povezava 
kmečkega dvorca s cerkvijo sv. Volbenka. 
Sakralni objekt s svojo dominantno lego na 
pomolu nad naseljem Log obvladuje velik 
del Poljanske doline ter s tem daje identiteto 
širšemu prostoru in ne le spomeniku.

Določiti je treba tudi t. i. vplivno območje. 
Zakaj je to potrebno in kako vplivno območje 
zagotavlja prostorsko celovitost spomenika?

Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je 
vplivno območje  »širša okolica spomenika, ki 
je določena z zgodovinskega, funkcionalnega, 
prostorskega, simbolnega in socialnega vidika 
in znotraj katere morajo biti posegi v prostor in 
dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju ali 
v kateri se presojajo vplivi na dediščino«. Na 
Visokem je meja vplivnega območja določena 
po parcelnih mejah iz razglasitvenega akta 
iz leta 1984. Leta omogoča strokovni službi 
nadzor nad deli, dejavnostmi ali ravnanji, ki bi 
posegli npr. v videz ali strukturo spomenika ali 
ga celo uničili. Nadzor nad posegi v spomenik 
je eden temeljnih vidikov varstva kulturne 
dediščine, s katerim se zagotavlja njegova 
prostorska celovitost. Zato odlok tudi določa, 
da je  za vse posege v kulturne spomenike in 
vplivno območje treba predhodno izpolniti 
kulturnovarstvene pogoje in pridobiti kulturno
varstveno soglasje zavoda.

Kaj še omogoča razglasitev?
Omogoča ohranjanje vseh varovanih last

nosti spomenika, pomena in rabe, neokrnje
nosti arhitekturnih, likovnih, zgodovinskih in 
krajinskih vrednot, s čimer se poveča njegova  
pričevalnost ter omogoči predstavitev in situ in 
v medijih. S tem se spodbudi tudi učno, pred
stavitveno in znanstvenoraziskovalno delo.

»Kmečki dvorec Visoko štejemo med najpomembnejše arhitekturne spomenike, saj pomeni višek 
kmečkega stavbarstva v drugi polovici 18. stoletja v Sloveniji.«
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Ali ta spomenik vpliva tudi na ohranjanje 
narave?

Vpliva, zato so bile v postopku priprave 
predloga za razglasitev tudi pridobljene nara
vovarstvene smernice kot strokovno gradivo z 
varstvenimi usmeritvami, izhodišči in pogoji. 

V čem je Visoko pomembno v slovenskem 
merilu? 

To, kar je poleg arhitekture tako pomembno 
v slovenskem prostoru, je, da je prostor ostal 
nedotaknjen. Da se to, kar se nam v večini 
prime rov v slovenskem prostoru dogaja, torej 
da se neka gradnja, neki posegi vsilijo v prostor, 
tukaj ni zgodilo. Prostor je ostal tak, kot je bil 
prej tri stoletja. Zelo pomembno je, da nadalju
jemo s tem načinom gospodarjenja, da se v tem 
prostoru ne zgodijo stvari, ki bi to razvrednotile. 
To je namen razglasitve, ne pa, da bi začeli nekaj 
prepovedovati. Daleč od tega. Vsi, ki sodelu
jemo, se tega zavedamo, se strinjamo, poznamo 
način varstva, ki ga moramo vzdrževati. Za 
kogarkoli, ki bo prišel za nami, bodo pravila 
igre popolnoma jasna. To se bo odrazilo tudi 
v načrtu upravljanja, ki ga bo, upam, občina v 
naslednjem letu uspela pripraviti.

Kaj predlagate občini, kako vidite razvoj 
Visokega v prihodnje? 

Razvoj Visokega je zelo odvisen od tega, 
kako bo s svojimi programi lokalna skupnost 
vstopila v ta prostor. Natančno bo treba določiti 
pravila: kakšni bodo postopki, kaj se sme tu 
zgoditi, koliko se lahko prostor obremeni. 
Nesporno je prireditev, na katero pride npr. 
tisoč avtomobilov, obremenitev za ta prostor. 
Treba je doreči, kdaj se npr. prireditev začne, 
kdaj zaključi, kje se vstopa, kje izstopa, kako 
se prostor po prireditvi sanira. To pomeni, da 
je treba vse dogodke, ki se že sedaj dogajajo, 
spraviti v jasne okvire … Vendar pa bo nekatere 
stvari treba omejiti. Treba je premisliti, kaj ta 
prostor sploh prenese. 

To je delno že sestavni del dokumenta Stro
kovna zasnova, ki smo ga pripravili zato, da smo 
v prostorskem aktu Občine Škofja Loka prostor

ske ureditvene pogoje nastavili tako podrobno, 
da se natančno ve, kaj se v tem prostoru sme 
zgoditi. Odlok o razglasitvi s pravnim režimom 
varstva je to samo ‘spravil’ v formalnopravno 
obliko s strani varstva kulturne dediščine kot 
območje spomenika državnega pomena. 

Kakšni so po vašem mnenju primerni 
dogodki, prireditve za Visoko?

Čitalniški krožek, literarni večer, priložnostne 
razstave, neki dogodki, ki so vezani na to okolje. 
Trdno sem prepričana, da so ljudje željni teh 
stvari, takih dogodkov in takega znanja, ne le 
lokalnega, ampak širšega dosega. Samo pogle
jte muzikal Cvetje v jeseni, ki je bil izveden v 
avgustu! Tu so bili obiskovalci iz vse Slovenije. 
To je eden takih dogodkov. Te je treba povezati 
in posredovati skozi zgodbe iz zgodovine. To 
je prvenstveno, kar vidimo v tem prostoru. 
Vsekakor pa se mora zgodba nadaljevati skozi 
življenje kmečkega gospodarstva – z obdelo
vanjem površin, polj in njiv …

Kaj so prioritete?
Ohranjanje kulturne krajine in posegi, ki se 

bodo sedaj izvajali tu, bodo najprej vezani na 
prometno ureditev, parkiranje in dostope, da bo 
tako dvorec ločen od Debeljakove domačije. 
Vožnja preko njihovega dvorišča ni primerna, 
gospoda Demšarja globoko spoštujem zaradi 
potrpežljivosti glede tega.

Vztrajali bomo, da se bo najprej zagotovila 
taka prometna ureditev, ki bo na robnem delu 
ustavila promet in bo tudi gibanje znotraj 
spomenika bistveno lažje. Ker je namen tega 
zavarovanega območja, da ga dojemaš skozi 
gibanje, skozi prostor. Ne da se pripelješ pred 
vhod v dvorec, ampak da celoten prostor skozi 
sprehod doživiš.

Poskušali bomo doseči dogovor, ki bo za 
vse sprejemljiv. Obenem se premalo zavedamo, 
kako pomemben je upravljavski načrt, ki na
rekuje, kakšno vedenje je dovoljeno v prostoru, 
kaj se sme in česa ne. Z naše strani je povedano 
vse, zdaj pa je odvisno, kakšni so programi, kaj 
želi tu izvajati Javni zavod Poljanska dolina. 

Glede tega smo z razgovori z njimi in z občino 
šele začeli.

Vse, kar se zgodi na Visokem, gre skozi 
vašo presojo. Z občino pri obnovi stalno 
sodelujete.  

Ja. S kulturnovarstvenimi pogoji določimo 
način posega v spomenik. Posege na OE Lju
bljana obravnavamo tri konservatorke: Damjana 
Pediček Terseglav, univ. dipl. etnologinja, ki je 
odgovorna za vse stavbne spomenike, in Alek
sandra Renčelj Škedelj, univ. dipl. etnologinja 
in kulturna antropologinja, ki je odgovorna za 
zgodovinskomemorialno dediščino in je vodila 
prenovo grobnice. Moje naloge so vezane na 
obravnavo kulturno krajinskega prostora kot 
celote. Poudariti moram, da so v postopke 
prenove vključeni tudi restavratorji.    

Tudi pri nedavnem umeščanju teniškega 
igrišča nazaj v okolje ste imeli besedo. 

Glede na dostopno arhivsko gradivo smo 
predvidevali, da je bilo igrišče locirano pod 
grobnico. Že iz pietetnih razlogov ne gre, da 
bi igrišče umestili v veduto med grobnico in 
dvorcem. Igrišče, ki je zgolj travnata površina 
brez ograje, je sedaj umaknjeno na drugo stran, 
na izravnani del pod javno pot. O tem smo 
odločali pred sprejemom odloka, po katerem 
je izvedba igrišča dopustna. 

Kako  pa ocenjujete sodelovanje z obči-
nama? 

Zelo zgledno, ker se nam redko zgodi, da je v 
lokalni skupnosti tak interes in želja, da se nekaj 
zgodi. Pri vas velja sodelovanje in interes obeh 
občin samo pozdraviti in postaviti za zgled.

Dvorec Visoko, s katerim upravlja naša 
občina, sicer leži na območju škofjeloške 
občine. Bi si kakšna nepremična dediščina 
na območju naše občine zaslužila naziv kul-
turnega spomenika državnega pomena?

Vsekakor kulturni spomenik lokalnega 
pomena Kmečki dvorec, Predmost 3. Za stavbo 
kmečkega dvorca Županovše strokovna služba 
predlaga spremembo statusa zaščite v kulturni 
spomenik državnega pomena.                  P. N.

Zadnji lastnik s tem priimkom je bil Zdravko 
Debeljak, stric sedanjega lastnika Mateja 
Demšarja, katerega mama izhaja s te kmetije. 
Ker stric ni imel potomcev, so se sorodniki 
odrekli svojim deležem in posestvo prepustili 
Mateju, ki je bil takrat še študent veterine. Že 
takrat se je zavedal vrednosti starih stavb in 
različnih ohranjenih predmetov, ki pričujejo o 
ljudeh, ki so tu živeli skozi stoletja. Domačija 
je imela neke vrste srečo, da v valu prezida
vanja in podiranja starih kmečkih hiš po drugi 
svetovni vojni ni z njo tega storil tudi Matejev 
stric, ki tudi ni razdajal starih hišnih listin, knjig 

Debeljakova (Krnišn’kova) domačija
Za Debeljakovo domačijo se sicer v lokalnem okolju uporablja izraz Pri 
Krnišn’ku. Ime so hiši nadeli predniki, ki so pred več sto leti prišli iz Karnije, 
dežele na severu Furlanije – Julijske krajine. Pri hiši je bil do nekaj deset let 
nazaj več kot 400 let dokumentiran priimek Debeljak, zato so snovalci pri 
poimenovanju v spomeniškovarstvenih aktih izhajali iz tega.

in drugih stvari. 
V sodelovanju s takratnim Zavodom za 

varstvo naravne in kulturne dediščine je leta 1991 
Matej začel z obnovo hiše, leta 1993 pa še hleva. 
V veliko pomoč so mu bili sorodniki in prijatelji, 
nekaj podpore pa je dobil tudi od občine. Hiša 
je v notranjosti prilagojena sodobnemu načinu 
življenja, lesene strope so nadomestili z beton
skimi ploščami, vendar so skušali ohraniti čim 
več avtentičnih elementov. Obnovljena je bila 
fasada hiše, z vsemi odkritimi poslikavami, kjer 
so vidne različne gradbene faze. Matej Demšar, sedanji gospodar Debeljakove 

(Krnišn’kove) domačije
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Stalna poselitev od 13. stoletja dalje 
V odloku o razglasitvi za državni spome

nik je poudarjeno, da ima domačija izjemen 
prostorski položaj vseh objektov v usklajenem 
razmerju z Visoško domačijo, da je stalna 
poselitev izpričana od 13. stoletja do danes in 
da je sledljiv stavbni razvoj domačije, ki jo ses
tavljajo vzporedno stoječa nadstropna kmečka 
hiša in gospodarsko poslopje, nadstropna kašča 
s pomožnim objektom in lesen toplar, od 17. 
do sredine 19. stoletja. Objekti domačije so 
regionalno značilen tip profanega stavbarstva. 
Na fasadi se je ohranila letnica 1725, ki priča o 
enem izmed gradbenih posegov v stavbo. Tu bi 
lahko iskali povezave v zvezi z gradnjo sedan

jega obsega Tavčarjevega (Kalanovega) dvorca, 
ki datira približno v isto obdobje. Vsekakor 
so bili Kalani takrat sorodstveno povezani z 
bližnjim sosedom, saj je bil graditelj dvorca 
v sedanji obliki v 18. stoletju Jurij Kalan, sin 
Elizabete Debeljak iz Krnišn’kove rodbine. 
Hiša je bila kasneje dozidavana, o čemer priča 
tudi letnica 1866 na lepem kamnitem vhodnem 
portalu, izdelanem iz lokalnega apnenca. 1867 
so postavili sedanji hlev. V družinskem izročilu 
je ohranjeno, da so ga prišli sezidat zidarji iz 
Furlanije, ki so s sabo pripeljali celotno grad
beno ekipo, vključno s kuharico. Gospodar je 
priskrbel le gradbeni material. 

Pomožni objekti 
H kompleksu domačije sodi še več pomožnih 

gospodarskih objektov, tudi nekdanja žaga ob 
jezu, ki pa je že dolgo v ruševinah. V nekdanjem 
pomožnem bivalnem objektu nasproti hiše so 
Demšarjevi uredili apartmaje Cvetje v jeseni, 
ki veljajo za priljubljen cilj mladoporočencev in 
turistov iz tujine. Kmetija obsega 100 hektarov, 
od tega 12 hektarov obdelovalne zemlje, ostalo 
je gozd. Zanimivo je, da k njej spada tudi njiva 
tik ob Visoškem dvorcu. Krnišn’kovi naj bi jo 
pridobili v zameno za nekaj hrane ob veliki 
lakoti leta 1816. Lakoto je povzročila močna 
ohladitev podnebja, ki jo je povzročil izbruh 
vulkana Tambora v Indoneziji leta 1815.

Načitani in podjetni predniki 
Iz Krnišn’kove hiše je izšlo več zanimivih 

osebnosti. Tako je bil leta 1807 tu rojen 
Matija Debeljak, ki ga je pri študiju podpiral 
brat France. V gimnazijo je hodil v Ljubljani, 
Kopru in Benetkah. Filozofijo je študiral v 
Milanu, kjer je leta 1830 opravil izpit za pro
fesorja nemškega jezika in literature. Večino 

svoje kariere je preživel v predelu severne 
Italije, ki je takrat spadal pod Avstrijo, najdlje 
v Trstu. Tam je poučeval nemščino in za pouk 
spisal več učbenikov. Umrl je leta 1867 in 
po izročilu so mu v Trstu zvonili zvonovi 
po vseh mestnih cerkvah. Bil je spreten pri  
ravnanju z denarjem, in ker je bil brez otrok, je 
svoje veliko premoženje kot zaveden Slovan 
zapustil Južnoslovanski univerzi v Zagrebu, 
Dalmatinski matici v Zadru, Slovenski Matici 
v Ljubljani in Družbi sv. Mohorja v Celovcu. 
Za pomoč sorodnikom in rojakom je ustanovil 
dijaško hišno štipendijo, ki je veljala za vse 
gimnazije na Kranjskem. Po njegovih določilih 
so je bili deležni njegovi sorodniki. V primeru 
da nihče od njih ne bi študiral, se je štipendija 
lahko podelila kakemu pridnemu otroku iz 
poljanske župnije. Kot mecen je podpiral tudi 
pisatelja Frana Levstika. Njegov brat Pavle je 
bil izvoljen za člana uprave Kmetijske družbe 
na Kranjskem. Stari oče Mateja Demšarja Ivan 
Debeljak je na Dunaju študiral na trgovski 
akademiji. Njegov brat Lojze pa je bil pravnik 
in je v Kraljevini Jugoslaviji delal kot sodnik 
v Zagrebu. Ivan se je že v letih med obema 
vojnama ukvarjal s turizmom, saj so imeli pri 
hiši pripravljene posebne sobe za turiste. Na 
oddih so največ prihajali ljubljanski meščani. 
S turizmom je bilo takrat v eni sezoni mogoče 
zaslužiti celo par konj. Kot zanimivost velja 
omeniti, da so vezi z nekaterimi gosti ostale 
žive in tako je Matej Demšar med študijem v 
Ljubljani bival pri eni izmed nekdanjih gostij.

Spoštovanje dediščine  
v luči prihodnjih izzivov   

Z zgledno obnovo starodavne Krnišn’kove 
domačije z vsemi sestavnimi deli in ohranitvijo 
večstoletnega družinskega arhiva sta zakonca 
Demšar z veliko truda ohranila pričevanje 
kulturne in duhovne zgodovine poljanskega 
človeka, ki je živel v tem prostoru. Dokazujeta 
tudi, da se da s primernim vzdrževanjem v 
stari hiši doseči kakovostno raven bivanja. 
Čeprav ohranjajo kmetijo živo s kmetovanjem, 
sta oba zaposlena. Matej, po izobrazbi doktor 
veterinarske medicine, je direktor Območnega 
urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin RS Kranj, žena Marija pa 
dela v zobotehniki. Na vprašanje, ali je zdaj 
kaj drugače, ko je njegova domačija skupaj s 
Tavčarjevo razglašena za državni spomenik, 
pravi, da se dejansko ni nič spremenilo v prim
erjavi s prejšnjim statusom, ko je bila spomenik 
lokalnega pomena v Občini Škofja Loka. 

Poudarja, da je bistvo v odnosu, afiniteti do 
starih stvari, ki so jih ustvarili predniki. Ko je 
dobil hišo, jo je eno leto pospravljal in odkril 
številne zanimive predmete in dokumente. 
Najstarejša ohranjena tiskana knjižica je iz leta 
1684. Kljub vsemu pa se pojavljajo tudi težave. 
Največja je po Demšarjevih besedah cesta, 
ki vodi k Tavčarjevem dvorcu tik mimo vrat 
njihove hiše skozi ozek prehod med stavbo na 
drugi strani, tako da avtobusi sploh ne morejo 
mimo. 

Jure Ferlan
Krnišn’kova domačija, pogled z zahoda
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Del družinskega arhiva – knjižica iz leta 1684
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Visoko – kulturni spomenik državnega pomena
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Ciril Alič:
• pove, da krajani Javorij opozarjajo na 

prostorsko stisko v PŠ Javorje.
Analiza prostorskih kapacitet šole v Javorjah 

je izkazala, da je potrebno zagotoviti dodatno 
igralnico za vrtec in dodatno učilnico za redne in 
izredne šolske dejavnosti s spremljajočimi postori. 
Poleg ureditve manjkajočih prostorov bo potrebno 
na šoli izvesti še energetsko sanacijo in delno san
acijo strehe. V okviru navedenega se predvideva 
rekonstrukcija trenutno neizkoriščene šolske man
sarde, za potrebe česar je potrebno izdelati PGD 
in PZI projekt za izvedbo ter pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Sredstva za navedeno so zagotovljena 
v proračunu za leto 2018, izvedba gradnje pa je 
uvrščena v načrt razvojnih programov občine in 
bo realizirana skladno z možnostmi zagotovitve 
finančnih virov, po zaključku že začetih in za 
izvedbo pripravljenih investicij.

Helena Gorjan:
• vpraša glede nadaljevanja projekta 

Toplice Kopačnica. 
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, je bilo 

konec meseca junija izvedeno rušenje obstoječih 
dotrajanih objektov, hkrati se projektira ured
itev novih toplic, katerih gradnja se bo lahko 
začela po pridobitvi gradbenega dovoljena. Za 
pridobitev slednjega je potrebno predhodno 
pridobiti tudi koncesijo za koriščenje vodnega 
vira. Vlogo za podelitev že daljše obdobje 
obravnava Ministrstvo za okolje in prostor, ki 
mora predhodno zagotoviti še sprejem ustrezne 
vladne uredbe za podelitev koncesije.

Tilka Vučko:
• vpraša ali bo ob obnovi regionalne ceste 

od Trebije do Fužin zgrajen tudi pločnik do 
mostu na Fužinah. 

V juliju 2017 smo na občini z Direkcijo RS 
za infrastrukturo uskladili vsebino obsežnega 
PZI projekta za izvedbo del celovite rekon
strukcije regionalne ceste Trebija – Sovodenj, 
ki bo potekalo na dveh odsekih. V prvi fazi bo 
obnovljen dvokilometrski začetni odsek od km 
0+500 do km 2+500, v okviru katerega bodo 
na novo izvedeni oporni zidovi nad cesto in 
drugi ukrepi zaščite brežin, kakor tudi novi 
podporni zidovi, zlasti na pododsekih širitve in 
izboljšanja poteka ceste, ki bo najbolj obsežno 
na območju nad jezom za elektrarno. Na novo 
bodo urejeni tudi vsi priključki na stranske 
ceste, povsem na novo bo izveden tudi poplavno 
varnejši most za Fužine z izboljšano nosilnostjo. 
Na območju novega avtobusnega postajališča 
pri Fužinah bo zgrajen pločnik do Fužin. Na 
območju od postaje do Trebije bo na podpornem 
zidu izdelan venec, ki bo služil kot hodnik za 
pešce. Drugi odsek za rekonstrukcijo obsega 
sanacijo regionalke od od km 5+500 do 5+750 
(območje Lesgal, Sovodenj), ki predvideva 

S 16. 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 16. seji občinskega sveta letos 22. junija. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 17. seje, ki je bila 5. oktobra.

sanacijo podpornih zidov na celotnem odseku. 
Na podpornem zidu bo izveden hodnik za pešce, 
ki se podaljšuje vse do odcepa za Termopol. 
Zaključek projektiranja, izvedba recenzije pro
jektov ter začetek odkupa potrebnih zemljišč so 
predvideni v prihodnjem letu, po pridobitvi vseh 
potrebnih soglasij k projektu za izvedbo del.

Stanko Bajt:
• vpraša glede poteka priprav na gradnjo 

avtobusne postaje na Sovodnju. 
Projekt je bil dodatno prilagojen glede na 

zahteve direkcije za vode glede sočasnega urejanja 
bližnjega vodotoka, dodatno je bil izdelan tudi 
manjkajoči projekt javne razsvetljave, izvesti pa 
je potrebno še recenzijo celotne projektne doku
mentacije, ker se nanaša na gradnjo ob regionalni 
cesti  v upravljanju države. Pričakujemo ta bo še 
v letošnjem letu zaključeno tudi usklajevanje z 
Mercatorjem za odkup potrebnih zemljišč, ter 
objavljen javni razpis za izvedbo del.

• poda pripombo na pravilnik za sprejem 
otrok v vrtec, na podlagi katerega bi morali 
naši občani imeti prednost ob sprejemu otrok 
v vrtec, trenutno pa so izenačeni z občani 
sosednjih občin. 

Že po veljavnem pravilniku, ki ga je občinski 
svet na novo sprejel lanskem letu, imajo občani 
naše občine prednost pri sprejemu otrok v vrtec, 
saj se vsem vlagateljem dodelijo dodatne točke za 
stalno prebivališče na območju občine in šolskega 
okoliša šol na območju občine Gorenja vas  Pol
jane. Prav tako se po prenovljenem pravilniku 
dodatno točkuje zaposlenost obeh staršev. Kot je že 
bilo pojasnjeno na seji, je pred objavo naslednjega 
razpisa za vpis otrok v vrtec predvidena dodatna 
sprememba pravilnika na način, da se zmanjša 
število točk vlagateljem iz šolskega okoliša naših 
šol, ki niso občani občine Gorenja vas – Poljane.

Janez Arnolj: 
• ponovno posreduje pobudo krajanov 

Volče, stanujočih ob lokalni cesti od križišča 
v naselju v smeri Javorij, za zagotovitev pro-
metne varnosti pešcev skozi naselje.

Pobuda se upošteva in je uvrščena v načrt 

razvojnih programov proračuna občine Gorenja 
vas – Poljane.

• še vpraša glede plana del sanacije plazu 
na Visokem. 

Ker se sanacija plazu na Visokem izvaja v 
okviru del na regionalni cesti, sodi v pristojnost 
Direkcije RS za infrastrukturo, ki je v lanskem 
letu tudi oddala javno naročilo za sanacijska 
dela. Ta bodo izvedena do konca tekočega 
leta, obsegajo pa izvedbo utrjevanja brežine z 
globoko sidranimi mrežami, območje pa bodo 
nato tudi ozelenili, kjer bo to mogoče. Po dosto
pnih podatkih dela potekajo po predvidenem 
terminskem planu, po njihovem zaključku pa 
se pričakuje dokončna stabilizacija in sanacija 
tega že več kot 13 let starega plazu.

Helena Gorjan: 
• vpraša kje je predvidena umestitev av-

tobusne postaje ob rekonstrukciji regionalne 
ceste Gorenja vas – Hotavlje. 

Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, se 
pričetek izdelave projektne dokumentacije za 
predmetni odsek pričakuje še v letošnjem letu, po 
idejni zasnovi pa je avtobusna postaja locirana pod 
naseljem Vršajn. Projekta naloga za izdelavo IDZ in 
PZI projektov za izvedbo rekonstrukcije celotnega 
odseka regionalke od konca obvoznice do Hotavelj 
je potrjena, zato bo direkcija še v letošnjem letu 
izvedla javno naročilo za projektiranje.

Mirjana Možina:
• vpraša ali je dvoletni program asfalti-

ranja 2016-2017 že zaključen ali se letos dela 
izvajajo še po tem programu. 

V sredini tekočega leta se je zaključila ob
nova enajstih cestnih odsekov po dvoletnem 
projektu investicijskega vzdrževanja občinskih 
cest, ki se je izvajal poleg rednega letnega as
faltiranja cest iz programa krajevnih skupnosti. 
Ker so potrebe izvajanju novih vzdrževalnih 
del na 380kilometrskem omrežju občinskih 
cest velike, pripravljamo plan za nov dvoletnih 
projekt rekonstrukcij cest, za katerega bo po 
uskladitvi odsekov s krajevnimi skupnostmi v 
letu 2018 objavljeno javno naročilo. Izvedba 
pa je zaradi usmerjanja glavnine razpoložljivih 
investicijskih sredstev občine v gradnjo telovad
nice Gorenja vas, v glavnini planirana v letih 
2019 in 2020 z začetkom v letu 2018.

Župan Milan Čadež

DELAVNICA Načrtovanje in analiza poslovanja podjetja
Razvojna agencija Sora bo v novembru organizirala brezplačno delavnico z naslovom »Načrtovanje 
in analiza poslovanja podjetja«, ki bo v sredo, 15. 11. 2017, od 17.00 do 19.30 v prostorih Coworking 
centra Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka. 
VSEBINA DELAVNICE:
• Načrtovanje uspešnosti poslovanja – plan izkaza poslovnega izida (IPI), 
• načrtovanje denarnih tokov – cash flow,
• premoženje podjetja in načrtovanje financiranja ter analiza bilance stanja. 
PREDAVATELJICA: Nataša Pustotnik. 
KOTIZACIJA: Delavnica je za udeležence brezplačna, saj jo finančno podpirajo občine: Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: Razvojna agencija Sora, d. o. o., telefon 04/50 60 220, e-pošta 
info@ra-sora.si.
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Namen vsakoletnega srečanja je sicer 
druženje, ob katerem se lahko še bolj povežejo, 
izmenjajo izkušnje in se zahvalijo tistim, ki so s 
svojim delom zgled na turističnem področju. 

Da so se tokrat zbrali v Gorenji vasi, ni 
naključje. Iz naše občine prihaja predsednica 
Gorenjske turistične zveze Lucija Kavčič, ki je 
želela, da se ob ponovni izvolitvi srečanje zgodi 
v njeni domači občini. Turistično društvo Gore
nja vas, ki je poskrbelo za organizacijo, pa ima 
tudi zgleden podmladek, poln navdušenih in 
zagnanih članov, ki so se odločili, da pripravijo 
tako zahtevno srečanje. Turistične sodelavce z 
Gorenjskega so v Sokolskem domu v Gorenji 
vasi pozdravili ob 100letnici povesti Cvetja v 
jeseni, ki sta jo na oder v kulturnem programu 
prenesla plesalca plesne skupine Step. 

»Tudi mladi zmoremo«  
TD Gorenja vas je sicer že popoldan za nekaj 

zainteresiranih pripravilo tri različne oglede, 
zvečer pa je okrog 180 prisotnih pogostilo v 
Sokolskem domu v Gorenji vasi. Glede na to, 
da so vodenje društva prevzeli mladi člani, 
so bili z organizacijo zadovoljni, je povedala 
predsednica Lea Bašelj: »Dokazali smo, da 
tudi mladi zmoremo. Zbrane smo popeljali 
na tri znamenite turistične točke v Poljanski 

47. Srečanje gorenjskih turističnih delavcev

Tokrat so spoznavali Poljansko dolino
Gorenjski turistični delavci so se v soboto, 7. oktobra, pod okriljem Goren-
jske turistične zveze, ki letos praznuje 60-letnico delovanja, in v organizaciji 
Turističnega društva Gorenja vas zbrali v Poljanski dolini. 

dolini: na pohod po poti Rupnikove linije, v 
Šubičevo hišo ter dvorec Visoko z okolico. 
Po končanih ogledih smo jih s čajem, ocvirk
ovco in s praženim krompirjem pričakali pred 
Sokolskim domom, nato pa so v uradnem delu 
nastopili mladi igralci iz podjetniškega krožka 
z Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, 
Folklorna skupina Zala iz Žirovskega Vrha ter 
plesna skupina Step.« 

Deset priznanj za naše občane 
Gorenjska turistična zveza je ob tej 

priložnosti podelila tudi različna priznanja, 
in sicer za urejenost krajev na Gorenjskem, 
za dolgoletno delovanje: ob 110letnici je 
priznanje prejelo TD Dovje  Mojstrana, za 120 
let delovanja pa TD Škofja Loka. Priznanja za 
posamezne dolgoletne člane društev Gorenjske 
(teh je bilo kar 17) so z našega območja prejeli: 
Lado Debelak, Franc Tušek in Franc Mesec 
iz TD Stari vrh, Antonija in Roman Oblak ter 
Marko Oblak iz TD Žirovski vrh, Dušan Škrlep, 
Matjaž Šifrar in Zvone Bašelj pa iz TD Gore
nja vas. Med prejemnike najlepših gorenjskih 
nageljnov pa sta se vpisali tudi Anja Kokelj s 
kmetije Pr’ Jejlarji na Mlaki in Anka Vodnik s 
kmetije Andrejon v Gorenji Žetini. 

P. N.
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»4. Blatfejst je uspel in težko bi bilo bolje,« 
so zapisali organizatorji po blatnem izzivu, ki ga 
je 23. septembra letos gostila okolica Visokega. 
»Skoraj 900 udeležencev je premagalo do zdaj 
najzahtevnejšo preizkušnjo. Videli smo vse, od 
plezanja, plazenja in plavanja, do spuščanja po 
Soteski pogumnih. Kar nekaj ovir je zahtevalo obilo 
sodelovanja in iznajdljivosti znotraj ekipe. Na koncu 
je prav vsem uspelo priteči v cilj.« 

Blatna zabava, polna smeha in energije, ki ni tek-
movanje, ampak izziv, kot trdijo v Športnem društvu 
Poljane, znova vabi prihodnje leto na že 5. izvedbo, 
ki bo tako kot vse doslej vabila s sloganom, da je 
pomembneje kot zmagati – sodelovati.           P. N.

Ekskurzija  
turističnih delavcev

V sredo, 27. septembra, na svetovni dan 
turizma, so se turistični delavci Škofjeloškega 
odpravili na tradicionalno jesensko strokovno 
ekskurzijo, na kateri spoznavajo različne prakse 
v turizmu. Tokrat so obiskali hrvaško Istro. V 
Buzetu so prisluhnili predstavitvi projekta Istra 
Inspirit in obiskali destilarno, kjer so uživali v 
okusih Istre, ogledali so si slikovito mestece 
Motovun, ki velja za prestolnico tartufov, in se 
popeljali po poti nekdanje železnice Parenzane. 
Dogodek je organizirala Razvojna agencija 
Sora, PE Turizem Škofja Loka, s podporo občin 
na Škofjeloškem.                           Jure Ferlan

Teden mobilnosti v Gorenji 
vasi

Tudi letos je ob evropskem tednu mobilnosti, 
ki je potekal med 16. in 22. septembrom in se 
zaključil z Dnevom brez avtomobila, gorenjevaška 
občina organizirala brezplačen pregled koles. 
Letošnji teden je imel geslo Združimo moči, 
delimo si prevoz. Namen tedna in spremljajočih 
celoletnih aktivnosti je zmanjšati motorni promet 
in s tem povezano onesnaževanje ter spodbu-
diti ljudi k aktivni mobilnosti, v katero spada tudi 
kolesarjenje. V četrtek, 21. septembra, popoldne 
je izkušeni serviser Dušan Oblak iz Žirov na 
parkirišču pod Sokolskim domom pregledal in 
izvedel manjša popravila vsakemu, ki je pripeljal 
svoje kolo. Povedal je, da je največ težav s 
prestavami in zavorami. 

Svetuje, da kolesarji poskrbijo za svojo 
varnost in redno skrbijo za zavorni sistem 
na kolesu ter za svetila, ki so v prihajajočih 
temnejših mesecih še toliko bolj potrebna, saj 
marsikoga na kolesu ujame noč. Zato je zelo 
pomembno, da so kolesarji primerno osvetljeni, 
da jih vozniki avtomobilov lahko pravočasno 
opazijo.                                          Jure Ferlan

Serviserju ni (z)manjkalo dela
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Udeleženci so si med drugim ogledali muzej 
v Motovunu.
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Ekskurzije
22. septembra so se učenci šestih razredov s 

spremljevalci odpravili na jesensko ekskurzijo 
na Notranjsko.

»Skozi Lučine smo se v sončnem jutru 
odpeljali proti Postojni. Najprej smo si ogledali 
Predjamski grad, v katerem je v 15. stoletju 
prebival vitez Erazem Predjamski, nato pa 
smo se odpeljali proti Postojnski jami. Sledila 
je vožnja z avtobusom proti Cerknici. Tam nas 
je čakal vodič, ki nas je popeljal na sprehod 
po Cerkniškem polju, kjer smo občudovali 
presihajoče jezero. 

Sedmi razred se je odpravil na Dolenjsko, 
v zibelko slovenske književnosti. Pot smo 
začeli na Muljavi na Jurčičevi rodni domačiji, 
se nato prepričali o sili narave v Krški jami, iz 
katere je Krka bruhala tako močno, da smo izvir 
reke lahko gledali le z varne razdalje. Pot smo 
nadaljevali v Rašico k Trubarju, tam izdelali 
miniaturno knjižico, nato pa si zaželeli odpočiti 
od književnosti in si ogledali vas Gradež nad 
Turjakom ter njeno ljudsko arhitekturo in drugo 
izročilo.«

Osmošolci pa na Štajersko 
Isti dan smo se odpravili na Štajersko učenci 

osmih razredov. V Savinjski dolini smo si 
ogledali šempetrsko nekropolo, o kateri smo 
izvedeli, da spada med enega najlepših os
tankov rimske dobe. Ogledali smo si tudi ptuj
ski grad. Zanimivo je bilo, ko smo si ogledali 
pustne maske in poslušali o pustnih običajih v 
tamkajšnjih krajih. Od gradu smo se spustili v 
center mesta Ptuj in si ogledali njegove zname
nitosti. Po krajšem odmoru za sladoled smo se 
z avtobusom odpeljali še do zadnjega postanka, 
Ptujske Gore. Tamkajšnji duhovnik nam je raz
kazal cerkev in okolico, nam povedal zgodovino 
cerkve in pokazal filmček o njej. Nato smo se 
odpeljali domov in med dolgo vožnjo ob kitari 
prepevali slovenske pesmi.

Jesenski pohodi
7. oktobra nam je bilo vreme naklonjeno in 

lahko smo se odpravili na prvi pohod s planin
skim krožkom Svizci.

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Po pravem uživamo zdaj še v indijanskem poletju
Po dolgem, vročem, nepozabnem poletju smo na OŠ Ivana Tavčarja že pošteno 
zavihali rokave. Naj vam predstavimo najpomembnejše dogodke.

Odpravili smo se na Vremščico 
(1027 metrov), pogorje, ki se razteza 
med Senožečami, Pivko in Divačo. 
Premagali smo dobrih 500  metrov 
višinske razlike. Na vrhu Vremščice 
nas je pričakal čudovit razgled na 
Nanos, Slavnik, morje in je segel 
celo do Julijskih ter Kamniško
Savinjskih Alp. V bližini vrha pa 
smo postali raziskovalci in poiskali 
geozaklad, se vanj vpisali in tako 
postali del svetovne aktivnosti 
»Geocatching«. 

Učenci 8. razreda so se za prvi 
športni dan 10. oktobra iz Polhovega 
Gradca povzpeli na 899 metrov 

visoko Grmado v Polhograjskih Dolomitih. 
Navzgor smo izbrali izredno razgibano in 
razgledno pot čez Malo Grmado. Spust pa je 
bil čez Gont v Mačkov Graben.

Učenci 2. razredov smo 12. oktobra odšli 
na jesenski pohod na Brda. Občudovali smo 
jesensko naravo, nabirali kostanj. Hojo smo 
nadaljevali čez Pretovč do vikendov in šole. 

Čudoviti svet glasbil
10. oktobra smo se z učenci 6. razredov 

odpravili v Ljubljano. V Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma smo se udeležili glasbene 
prireditve Čudoviti svet glasbil. Preko skladb 
smo spoznali zvok simfoničnega orkestra in 
posameznih inštrumentov v njem. Po kon
certu smo se sprehodili še skozi Ljubljano 
in izvedeli, kakšno je bilo tu življenje v času 
srednjega veka. Kulturni dan sta nam polepšala 

tudi sončno vreme in prijetno vzdušje vseh 
udeleženih.

Nogomet
13. oktobra je 9. a na nogometnem gradbišču, 

pardon, igrišču, organiziral šolski nogometni 
turnir, ki se ga je udeležilo pet ekip s skupno 23 
igralci in dvema igralkama. Zmagala je ekipa 
NK Barca po napetem finalu z ekipo NK Bajern. 
Ne pozabimo omeniti, da gre po vsej verjetnosti 
za zadnji turnir na obstoječem igrišču, ki zelo 
vztrajno kljubuje gradbenim strojem.

… in drugi športi 
V Smledniku je 14. oktobra potekalo 

državno prvenstvo v gorskih tekih. Učenci 
naše šole so z odličnim 2. mestom postali 
državni podprvaki. Za našo šolo so tekli: Žan 
Šubic (4. mesto), Maks Filipič (8. mesto), Nik 
Lučin (9. mesto), Miha Martinčič (17. mesto). 
Ekipa deklic je dosegla nehvaležno 4. mesto: 
13. mesto Bina Čadež (ml.), 20. mesto Rebeka 
Čadež (ml.), 15. mesto Hana Oblak (st.), 21. 
mesto Manca Košir (st.).

10. oktobra  je na Kokrici pri Kranju 
potekalo tekmovanje v krosu za osnovne šole. 
Našo šolo je zastopalo 38 tekačev. Tekmovalci 
so bili razdeljeni v kategorije glede na starost 
in spol. Učenci od 1. do 3. razreda so tekli 300 
metrov, učenci 4. in 5. razreda 750 metrov, 
učenci 6. razreda pa en kilometer. Domov smo 
prinesli tri kolajne: učenki prvega razreda Maja 
Stržinar in Brina Drmota sta dosegli 1. in 3. 
mesto, učenec šestega razreda Žan Šubic pa 
je bil srebrn. Na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport smo prejeli bronasto priznanje 
za najbolj športno šolo. 

Prispevali Hana Oblak in učitelji 

Sovodenjski šolarji so to počeli z veseljem 
in željo po obogatitvi programa. Dramatizacijo 
Mica na konfinu so novi učenci mlajše dramske 
skupine premierno zaigrali v Lanišah, ob me
jniku nekdanje rapalske meje v Kašeniji. Tako 
so popestrili pot pohodnikom, namenjenim na 
vrh Javorjevega Dola oziroma na Mrzli Vrh na 
dogodek ob 70. obletnici priključitve Primorske 
k matični domovini Sloveniji. Nastop bomo 
pomnili tudi po tem, da so otroci igrali v dežju, 
pod dežniki. Nastop z dramatizacijo Meja pa je 
v kulturnem programu na Mrzliku tekel v pri
mernih vremenskih razmerah. Naši mladi šolarji 
so dokazali domovinsko pripadnost. 

Mlade igralke so stopile na oder tudi teden 
kasneje, ko je 70letnico delovanja praznovalo 
Kulturnoumetniško društvo Sovodenj in se 
prelevile v like, ki pogosto nastopajo v otroških 
predstavah: živali, kontrabantarica Mica, 
zeliščarica. 

Iz PŠ Sovodenj

Pristavili smo svoj lonček
Tak je star rek, ki je nekdaj pomenil nepotrebno vtikanje posameznikov in iskanje 
svoje koristi v dogajanjih ali dogovorih neke skupine.

Na dan evakuacije so člani PGD Sovodenj 
nam in sebi ustvarili precej težje pogoje reševanja 
kot po navadi. Pogasiti so morali požara na hod
nikih, preden so nas lahko rešili iz starega dela 
šole. Otroci iz vrtca in učenci 1. in 2. razreda so 
se lahko sami rešili po požarnih stopnicah. 

Milka Burnik

Gasilci so nam po vaji evakuacije še razkazali 
gasilsko vozilo in opremo.
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Naši učenci so postali državni podprvaki v gorskih tekih.
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Pohodništvo
27. septembra so v planinsko šolo v naravi 

odšli učenci 8. razreda. Bivali so v koči na 
Zelenici, se seznanjali s pravili in pastmi 
pohodništva ter se urili v orientaciji. Opravili 
so dva daljša pohoda, in sicer na Srednji vrh ter 
na planino Preval.

Učenci 6. in 7. razreda so ostali v bližini 
šole – v telovadnici so igrali športne igre, na 
šolskem stadionu so se merili v atletiki, v širši 
okolici šole pa so nabirali minute in točke v 
orientaciji.

Tudi mlajši učenci so že opravili jesenske 
pohode – učenci 1. triletja so se povzpeli na 
Goro, učenci 4. razreda na Gabrško goro, učenci 
5. razreda pa na Bukov vrh.

Teden otroka
Tema letošnjega tedna otroka je bila Pova

bimo sonce v šolo. 
Učenci 1. triletja so v ta namen preživeli 

kulturnošportno obarvano dopoldne. V dvorani 
Delavskoprosvetnega društva Svoboda Žiri 
so si najprej ogledali  film Košarkar naj bo. Še 
polni vtisov uspehov slovenskih košarkarjev 
so uživali z glavnim junakom filma, ki je doka
zal, da trud in vztrajnost ter pomoč prijatelja 

Iz OŠ Poljane

Praznovali in ustvarjali smo
Naša šola letos praznuje več okroglih obletnic – 30-letnico Osnovne šole Poljane 
in Vrtca Agata, 20-letnico samostojne šole in 10-letnico dograditve telovadnice. 
Vse te jubileje smo počastili s prireditvijo v sredo, 20. septembra, kot ste že lahko 
prebrali. A tudi na druge dejavnosti nismo pozabili.

pripeljejo do želenega cilja in trdne odločitve.
Vse to so učenci ponesli tudi v drugi del do

poldneva, ko se je 10 ekip pomerilo v različnih 
zabavnih štafetnih igrah. Ekipe so bile mešane 
– sestavljene iz prvošolcev, drugošolcev in 
tretješolcev, do izraza pa sta prišla strpnost in 
sprejemanje različno spretnih članov skupin. 
Tema letošnjega tedna otroka Povabimo sonce 
v šolo je bila tako popolnoma izpolnjena. 

Tej temi so se  posvetili tudi učenci šolske 
skupnosti, ki so otrokom iz vrtca ter učencem 1. 
in 2. razreda pripravili iskanje bralnega zaklada. 
Prebirali so jim zgodbe, v katerih so otroci iskali 
vse, kar razumemo pod besedo sonce. Risali 
so nasmehe, podarili veselje, družbo, stisnili 
roko, podarili srečo, prijatelje. Besede, ki so 
jih prepoznali, so zapisali v sonce, si narisali 
nasmeh in se slikali. 

Prometna kača
Učenci od 2. do 5. razreda so se letos pon

ovno vključili v projekt Prometna kača. S to 
igro želijo izboljšati prometno varnost otrok. 
Namen igre je spodbujanje učencev k trajnost
nemu načinu prihajanja v šolo: peš, s kolesom, 
z avtobusom oz. kombijem ali pa s souporabo 
avtomobila, ko starši poleg svojih pripeljejo še 

Tudi nasmeh prinese sonce, so prepričani prvo- 
in drugošolci na šoli.
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druge otroke. 
Igra je potekala dva tedna in prinesla spod

budne rezultate, saj se je število otrok, ki se v 
šolo vozijo z avtomobilom, zmanjšalo, povečalo 
pa se je število otrok, ki v šolo pridejo peš. Igra 
se bo odvijala še enkrat, in sicer v spomladan
skem času.

Po Sloveniji
Kako lepa je Slovenija, učenci najbolje 

spoznajo, ko se skupaj s sošolci in učitelji 
podajo na popotovanje v malo bolj oddaljene 
kraje naše domovine – šestošolci na Dolenjsko, 
sedmošolci na Primorsko, učenci 8. razreda na 
Štajersko in 9. razred na severno Primorsko.

Državno prvenstvo v orientaciji
V Komendi je potekalo državno prvenstvo v 

orientacijskem teku za osnovne in srednje šole. 
Med našimi učenkami v kategoriji C je bila 
najhitrejša Katja Štravs na 11. mestu, takoj za 
njo se je uvrstila Jedrt Šinkovec, ki je bila 12., 
na 26. mesto se je uvrstila Tjaša Kržišnik in na 
34. mesto Malči Cvirn. Ekipno so naše učenke 
v tej kategoriji dosegle odlično uvrstitev, in 
sicer 3. mesto.

Med učenci je bil v kategoriji C najboljši 
Žiga Podrekar s 26. mestom. Med učenkami 
v kategoriji B je bila na 32. mesto uvrščena 
Nika Jurčič

Bernarda Pintar

Vsako leto se na planinskem pohodu družimo 
učenci in učitelji okoliških podružničnih šol. 
Letošnje leto je bila gostiteljica naša podružnična 
šola Javorje. Gostili smo šest podružničnih 
šol. Skupaj nas je bilo več kot 200 učencev 
in 20 spremljevalcev, največ učencev prav iz 
naše podružnične šole. Po uvodnem nagovoru 
ravnateljice gospe Metke Debeljak so učenci 
turističnega krožka naše šole kot pravi turistični 
vodniki goste popeljali po delčku Meteoritkove 
poti. Mirko Štibelj nam je povedal, kako je našel 
meteorit, in nam pokazal njegovo repliko. Ogledali 

Srečanje podružničnih šol

smo si najdišče meteorita Javorje ter se preizkusi-
li v metanju kamenčkov v tarčo. Pot nas je nato 
vodila do Grebljice pod Starim vrhom, kjer smo si 
privoščili malico ter si z zanimanjem ogledali še 
eno zanimivost – Družinski park Stari vrh, ki nam 
ga je predstavil gospod Tomaž Ažbe. V prijetnem 
vzdušju smo se nato odpravili nazaj proti šoli. 
Veseli smo, da je na naših podružničnih šolah 
še vedno slišati veselje in smeh otrok, da je čutiti 
razigranost in povezanost učencev in učiteljev, ki 
te šole obiskujemo. Veselimo se že naslednjega s
rečanja.                                           Maja Kokalj

Srečanje podružničnih šol je bilo tokrat v Javorjah.
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V ritmu plesa,  
glasbe in turizma

Turistično društvo Sovodenj ima pod svojim 
okriljem več sekcij. Vsem so se leta delovanja 
obrnila tako, da zaslužijo praznovanje. Društvo 
šteje 45 let, pari folklorne skupine se vrtijo 35 let, 
turistični podmladek PŠ Sovodenj raziskuje 20 
let, Grabljice prepevajo 15 let, kvartet Krehovci 
bi brez pavze delovali 21 let. Skupno prazno-
vanje bomo obeležili s kulturnim dogodkom v 
dvorani na Sovodnju prvo nedeljo v novembru 
(5. 11.), kamor vabimo tudi občane. 

Milka Burnik
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Kam oktobra in novembra?
• Vsak četrtek od 10. do 11. ure: Brezplačna delavnica Gib za 
dušo in telo v Šubičevi hiši v Poljanah. Dodatne inf. in obvezne 
prijave: Apolonija Kandus na tel. št. 040/477640 ali po epošti: 
apolonija@zavodo.org. Organizirajo Občina Gorenja vas  
Poljane, Šubičeva hiša, Zavod za turizem in kulturo Poljanska 
dolina, Zavod O, VGC.
• 28. oktober: Srečanje nosilcev pozivnikov GP Občine Gorenja 
vas - Poljane na Grebljici. Organizira GP Gorenja vas  Poljane.
• 28. oktober od 16. ure dalje: Noč čarovnic za otroke v 
prostorih TD Gorenja vas (stara OŠ). Dodatne inf. pri članih 
društva. Organizira TD Gorenja vas.
• 28. oktober ob 20. uri: Koncert Fantov iz vseh vetrov v KUD 
Poljane. Organizira PGD Poljane.
• 30. oktober med 7. in 13. uro: Krvodajalska akcija v OŠ 
Ivana Groharja, Podlubnik, Škofja Loka. Organizira RKS OZ 
Škofja Loka.
• 31. oktober ob 9. uri: Valentinov pohod. Startno mesto: 
spodnja postaja šestsedežnice. Organizira TD Stari vrh.
• 2. november med 7. in 13. uro: Krvodajalska akcija v OŠ 
Ivana Groharja, Podlubnik, Škofja Loka. Organizira RKS OZ 
Škofja Loka.
• 2. november med 16. in 18. uro: Meritve kostne gostote, 
holesterola, krvnega tlaka in sladkorja v prostorih KŠPD 
(pritličje ZD) v Gorenji vasi. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 3. november med 7. in 13. uro: Krvodajalska akcija v OŠ 
Ivana Groharja, Podlubnik, Škofja Loka. Organizira RKS OZ 
Škofja Loka.
• 4. november ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove 
linije na Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 5. november ob 15. uri: V ritmu plesa, glasbe in turizma – 
praznovanje obletnic folklorne skupine, Grabljic, Krehovcev, 
turističnega podmladka, Kontrabanta in TD Sovodenj v 
kulturni dvorani Sovodenj. Dodatne inf. Edo Podobnik, tel. št. 
041/369846. Organizira TD Sovodenj.
• 7. november ob 17. uri: Pogovor Od šolske gledališke skupine 
do Usodnega vina – srečanje z igralcem Aljažem Tepino v 
prostorih MDC Blok Škofja Loka. Dodatne inf. Nejc Novak, tel. 
št. 040/326165. Organizira MDC Blok.
• 7. november ob 18. uri: Odprtje razstave »Simfonija 
volnene preje«, izdelki mojstrice rokodelke Lučke Tičar 
v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka. Razstava na 
ogled do 27. novembra. Organizira Rokodelski center DUO. 
• 8. november: Zbiralna akcija oblačil, obutve, igrač, brisač, 
zaves, posteljnine, odej ... v spodnjih prostorih gostilne Pr´ 
Sedmic. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 8., 15., 22., 29. november od 16. do 19. ure: Brezplačni tečaj 
tujega jezika – angleščina v Šubičevi hiši v Poljanah. Tečaj bo 

izvajala Jasna Kejžar Hartman. Dodatne inf. in obvezne prijave 
do 3. novembra pri Apoloniji Kandus na tel. št. 040/477640 ali 
po epošti: apolonija@zavodo.org. Tečaj bo potekal vsako sredo. 
Organizirajo Občina Gorenja vas  Poljane, Šubičeva hiša, Zavod 
za turizem in kulturo Poljanska dolina, Zavod O, VGC.
• 11. november: Martinovanje v Goriških brdih. Dodatne inf. 
na spletni strani TD Slajka Hotavlje. Prijave: Janez Demšar na 
tel. št. 040/346518. Organizira TD Slajka Hotavlje.
• 11. november: 31. popotovanje od Litije do Čateža. Odhod 
izpred KGZ Gorenja vas. Dodatne inf. vodnica Zorka Jereb na 
tel. št. 040/270314. Organizira PD Gorenja vas.
• 11. november: Boljši sejem pred prostori TD Gorenja vas 
(stara OŠ). Organizira TD Gorenja vas.
• 11. november od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 14. november od 16. do 19. ure: Brezplačno predavanje z 
delavnico Sadni in zelenjavni shranki v Šubičevi hiši v 
Poljanah. Dodatne inf. in obvezne prijave do 13. novembra 
pri Apoloniji Kandus na tel. št. 040/477640 ali po epošti: 
apolonija@zavodo.org. Organizirajo Občina Gorenja vas  
Poljane, Šubičeva hiša, Zavod za turizem in kulturo Poljanska 
dolina, Zavod O, VGC.
• 15. november ob 13.30: Ustvarjalna delavnica Štrikeraj v 
prostorih MDC Blok Škofja Loka. Dodatne inf. Nejc Novak na 
tel. št. 040/326165. Organizira MDC Blok.
• 17. november od 16. ure dalje: Prednovoletno druženje za 
starejše nad 60 let v mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji 
vasi. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 18. november ob 8. uri: Balinanje in šahovski turnir v 
podzemni utrdbi na Golem vrhu. Dodatne inf. in prijave pri 
Mateji Čadež, tel. št. 041/948705.
• 19. november: 17. pohod po Vertovčevih poteh. Odhod izpred 
KGZ Gorenja vas. Dodatne inf. pri vodnici Zorki Jereb, tel. št. 
040/270314. Organizira PD Gorenja vas.
• 25. november od 13. ure dalje: 5. tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda (SSV) za pokal 'memorial Mirana Bogataja' 
in 1. tekmovanje v nizu petih tekem za pokal lige v SSV GZ 
Gorenjske 2017/2018. Organizira GD Sovodenj.
• 25. november ob 19. uri: Slavnostna akademija s podelitvijo 
priznanj za leto 2017 v Sokolskem domu Gorenja vas. 
Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 25. november ob 19. 30 uri: Komedija Še vedno mame v kulturnem 
domu Sv. Duh. Gostuje Siti teater. Organizira KD Simba.
• 26. november: 10 let Tria Šubic v športni dvorani Trata, 
Škofja Loka. Rezervacija vstopnic: 051/239737 (Miha) in 
031/476816 (Tomaž) ali preko epošte: triosubic@gmail.com. 
Organizira Trio Šubic.

Naši občani na zgodovinskem podvigu slovenskih košarkarjev
Slovenskim košarkarjem je 17. septembra na evropskem 

prvenstvu v košarki uspel veliki met. V finalu evropskega 
prvenstva v košarki so premagali Srbijo s 93:85. V izjemno 
razburljivi tekmi pred 7.000 slovenskimi navijači, med kat-
erimi je bilo tudi kar nekaj naših občanov, so strli srbski odpor 
za zgodovinski podvig. Iz naših krajev so bili od četrtkove 
polfinalne tekme do nedeljskega finala prisotni (vsaj) Ciril 
Krmelj, Primož Demšar, Peter Rihtaršič, Vojko Reven, Maja 
Gašperin, Izidor Selak ...  Slednji (na sliki skrajno desno) je 
ob življenjskem športnem doživetju zapisal: »Čez dan smo 

uživali v ogledih znamenitosti 18-milijonskega velemesta, v 
četrtek in nedeljo zvečer pa skupaj z ostalimi slovenskimi 
navijači dobesedno eksplodirali v navijanju za našo repre-
zentanco. Popolna ekstaza ob navdušenju, veselju, ki ga ni 
bilo konca.« Nekateri so imeli že štiri ure po finalni tekmi polet 
nazaj v Slovenijo, na Brniku so pristali v ponedeljek, 18. sep-
tembra, zjutraj ob 4.15. »Vožnja na Dolenjo Dobravo, pod tuš 
in ob 6.05 že na delovnem mestu. Veliko je bilo podoživljanja 
enkratnih dogodkov iz Turčije, skratka življenjsko športno do-
živetje.«                                                                        P. N.
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Takole nam je začel odkrivati svoje življenje, 
ko smo ga obiskali v zadnjih septembrskih dneh 
na njegovem domu.

Dva brata je vzela vojna, sestre so se omožile 
in druga za drugo zapustile dom, danes poleg 
njega živita le še dve starejši sestri. 

V Karlovcu zemlje niso imeli dosti več kot 
za kravo in za kakega teleta pa pujse so redili. 
Bolj pomembna je bila domačija zaradi mlina, 
ki je imel že dolgoletno tradicijo; voda je po
ganjala njegovo kolesje že od leta 1621 dalje. 
Poleg mlina, v katerem je bilo še šest stop za 
kašo in ješprenj, pa je bila ob hiši tudi žaga in 
družina je bila sleherni dan polno zaposlena 
z raznovrstnim delom, celo nedelje jim niso 
nudile prepotrebnega počitka. 

Po skoraj triletnem služenju vojaškega 
roka širom nekdanje Jugoslavije (eno leto je 
bil miner pri gradnji proge Šamac–Sarajevo, 
služil je še v Bitoli, Ohridu, Sv. Neumu …) se 
je kmalu zaposlil v žagarskem obratu Jelovice v 
Škofji Loki. Ob delu na domačiji, kjer je oprav
ljal popoldansko obrt mlinarstva in žagarstva ter 
zaposlitvi v Jelovici, so mu leta neopazno tekla. 
Tisto malo prostega časa, ki ga je imel, pa je 
namenil »zeleni bratovščini« in že v letu 1950 
opravil izpit za poklicnega lovskega čuvaja. Je 
pa Jernej živali vedno raje opazoval in užival 
v njihovi bližini, kot pa jih ubijal.  

No, končno si je le vzel čas tudi za ženitev. 
Pri enaintridesetih se je oženil z enajst let 
mlajšo Prekovo Nado. Osnovala sta družino 
in rodili so se jima štirje otroci: Mojca, Jernej, 
Božo in Nadi. 

35 let oskrbniškega dela na Javorču 
Nekaj let pred upokojitvijo mu je bila 

zaupana vloga oskrbnika v lovski koči na 
Javorču in prav Nada je bila tista, ki je s svojo 
vedro in družabno naravo tej koči vdahnila 
življenje. Znala se je sukati med mizami in 

Naši 90-letniki: Jernej Lampreht iz Žirovskega Vrha Sv. Antona

Tretjino življenja oskrbnik koče na Javorču
»Tamladga smo kupili,« je 10. septembra pred devetdesetimi leti s ponosom rekel 
karlovški oče, ko je pri hiši zavekal deseti od dvanajstih otrok. In pri tem je brez 
vsakršnih nadaljnjih besed tudi ostalo. Krstili so ga za Jerneja, danes sliši tudi 
na ime Jernač, Karlovški Jernač mu pravijo tisti, ki so z njim bolj domači.

urno postreči svoje goste, za piko na i pa je še 
z največjim veseljem segla po harmoniki in 
tako nemalokrat vso druščino dvignila na noge. 
Ta svoj žar, neskončno energijo in veselje, ki 
ga je izžarevala pri svojem delu, je nezavedno 
prenesla tudi na moža, in tako se tudi Jernej po 
njeni izgubi ni več zmogel odpovedati tej njemu 
zaupani nalogi. Danes se z otožnostjo in veselim 
nasmehom hkrati spominja tistih zlatih časov, 
mnoge od nas pa na Nado še vedno vežejo lepi 
doživeti trenutki, ki smo jih preživeli v druženju 
z njo in prek katerih je Prekova Nada kljub 
prezgodnji smrti ostala za vedno z nami.  

Sprva se je Jernej sam težko znašel: »Hudo 
je bilo tistikrat,« se danes z grenkobo spominja, 
a sta mu pri opravljanju del oskrbnika takoj 
priskočili na pomoč snaha Renata, ki je danes 
nova oskrbnica koče in najmlajša hči Nadi, s 
katero sta ostala tesno povezana. Rada se vrača 
pod rodni krov, kjer je preživela svojo mladost. 
In oče jo vedno pričaka odprtih rok.

Jernej je v vseh teh letih postal živa zaklad
nica spominov iz daljne preteklosti, predvsem 
pa ga še danes odlikujeta izreden spomin ter 
njegova preudarna, mirna in dobrodušna narava. 
Hvaležen je, da mu je zdravje dopuščalo celih 
35 let opravljati delo oskrbnika, in vesel, da v 
vsem tem obdobju ni nikoli prišel z nikomer 
navzkriž.

Konec tedna je kot novo upanje 
Danes pa mu vendarle marsikdaj postane 

težko, še posebno odkar nima več pravih moči 
za delo. Še lani je v gozdu napravil butarice 
za krušno peč, letos mu to ne gre več od rok. 
»Nikoli se nisem nadejal, da bom po ženini 
smrti še tako dolgo živel,« pravi, »in pogrešam 
jo vedno bolj. Ko ti pričnejo pojemati moči, 
ti čas nenadoma ostaja, oživijo spomini na 
tiste lepe skupne trenutke v življenju, občutek 

osamljenosti pa se veča in izguba ljubljenega 
človeka je še huje občutena. Kako lepo bi bilo 
ob večerih malo pokramljati, večerja bi bila na 
mizi, tako pa samemu še občutek lakote izgine. 
Ko si sam, si namesto ubijajoče tišine lačen 
prijazne besede, toplega stiska roke in zazna
vanja življenja okrog sebe.« Teden se je našemu 
sogovorniku nenadoma močno podaljšal, in šele 
ko se prevesi v drugo polovico, mu prinese novo 
upanje in pričakovanje srečanja znanih obrazov 
v javorški koči ob koncu tedna. Ostal je njen 
redni obiskovalec in kljub letom je Jernač še 
vedno korenina, predvsem pa človek na mestu, 
kakršnih je v sedanjem času vedno manj.

Na kmetiji nadaljujejo z mlinarstvom 
No, pa saj se Jernej prav nič ne pritožuje, 

ker domači lepo skrbijo zanj, vendarle pa to ni 
isto, kot če bi imel ob sebi svojo ženo, svojo 
Nado. Sin Jernej, ki ima svojo hišo na domačem 
dvorišču, nadaljuje domačo mlinarsko de
javnost, spet je vsa družina zasuta z delom, a 
tako pač je, če hočeš dostojno preživeti od dela 
svojih rok. Sloves mlina je že davno presegel 
meje domače doline in tega je oče Jernej vesel. 
Vesel je, da so otroci zrasli v poštene in delovne 
ljudi, rad ima svoje vnuke in rad ima svojo 
domačo grapo, ki jo je pred tremi leti skoraj 
zalila huda povodenj in so domače morali 
gasilci po vrvi evakuirati na drugi breg pred 
grozečo deročo vodo, in rad ima tudi zvok mlina 
in vonj zmletega žita in moke. S tem vonjem je 
prepojeno njegovo življenje, vsa njegova bit, in 
to poganja karlovško domačijo v življenje. 

Jernačevih 90 let ni kratka doba, ni pa tudi 
ne tako dolga, da ji ne bi mogli dodati še ene de
setice. Iz vsega srca si želimo, da bi jo dočakal, 
da ga zdravje ne bi še pustilo na cedilu in da bi 
v lovski koči s svojo prisotnostjo in zanimivimi 
pogovori ob vikendih še dolgo ohranjal občutek 
domačnosti in vere v preprostega in poštenega 
človeka in v neumrljivost njegovih vrednot.

Vso srečo, Jernej, in hvala, da ste delili z 
nami svojo zgodbo.

Tilka Žakelj

Tudi letos smo se vključili v vseslovenski 
projekt Simbioza giba, ki spodbuja gibanje in 
medgeneracijsko sodelovanje. 

V ta namen smo v vrtec povabili stare starše, 
ki so se v velikem številu odzvali našemu vabilu. 
V lepem, sončnem vremenu smo se zbrali na 
šolskem igrišču. Po začetnem ogrevanju v 
krogu ob pesmi Abraham ima sedem sinov 
in gimnastičnih vajah smo nadaljevali v bolj 
tekmovalnem duhu. Sledile so štafetne igre,  
v katerih so tekmovali otroci skupaj s starimi 
starši ali pa otroci proti starim staršem. Tekmo-
valni duh je bil velik na obeh straneh, na koncu 
pa smo bili vsi zmagovalci. 

Naše druženje smo zaključili ob čaju in 
kostanju, ki so ga otroci ves teden v ta namen 
pridno nosili v vrtec.

Vzgojiteljica Antonija Dolenc

Simbioza giba v vrtcu v Javorjah

Medgeneracijske aktivnosti v Vrtcu Javorje sklo-
pu projekta Simbioza giba
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Iz Gorenje vasi  
peš na Brezje

V soboto, 23. septembra, se je skupina 
okrog 30 romarjev (nekaj se jih je pridružilo 
vmes na poti) peš odpravila na najbolj znano 
slovensko božjo pot na Brezje. Pot jih je vodila 
čez pobočje Pretovča in Malenskega vrha, 
mimo Koprivnika na Golico in v Selca.  Od 
tam so krenili čez Jamnik in Kropo do Srednje 
Dobrave, kjer so se okrepčali in prehodili še 
zadnje kilometre do bazilike Marije Pomagaj 
na Brezjah. 43 kilometrov dolgo pot so prehodili 
brez večjih težav. Spremljal jih je župnik Gregor 
Luštrek, ki je v cerkvi tudi maševal skupaj s pa-
trom Leopoldom Grčarjem. Romarji so bili vseh 
starosti, od osnovnošolcev do upokojencev. 
Pobudo za pešromanje je dal izkušeni romar s 
slovenskih in mednarodnih poti Milan Čehovin, 
ki je želel, da po zgledu nekaterih sosednjih 
župnij tudi romarji iz Gorenje vasi gredo peš 
na Brezje. Ker je bilo na romanju veliko dobre 
volje, so bili udeleženci enotni, da ga velja še 
kdaj ponoviti.

Jure Ferlan

S Kostanjevega pohoda 
8. oktobra so v Turističnem društvu Žirovski 

Vrh pripravili nov pohod, in sicer Kostanjev 
pohod skozi Zalo, ki se ga je udeležilo okrog 
sto obiskovalcev iz domačih krajev pa tudi od 
drugod. Ti so zjutraj krenili s Kmetije Bukovc na 
12 kilometrov dolgo pohodno pot, na kateri so 
se posladkali s kostanjem in drugimi domačimi 
dobrotami, za katere je poskrbelo turistično 
društvo. Člani so na vmesnih postankih prip-
ravili tudi igrane komične prizore. Ob lepem 
vremenu so si bili udeleženci enotni, da gre 
jesensko druženje v gozdovih Zale, o kate rih je 
pisal že Ivan Tavčar, prihodnje leto spet pono-
viti.                                                            P. N.

3. oktobra smo sodelovali v kulturnem 
programu ob odprtju obnovljenega odseka 
državne ceste skozi Lučine, kjer je bil prisoten 
tudi minister Peter Gašperšič. Najprej je otroški 
pevski zbor pod vodstvom učiteljice Neže 
Erznožnik zapel Lučinsko himno. Program 
je z izbranimi besedami povezovala Damjana 
Peternelj. Po pozdravu župana Občine Gorenja 
vas  Poljane Milana Čadeža in pred besedami 
slavnostnega govornika dr. Petra Gašperšiča 
so člani Orffovega krožka zaigrali in zapeli 
ljudsko pesem Je bela cesta uglajena pod 

Joži  Demšar,  predsednica Društva 
podeželskih žena Blegoš, ki je srečanje gos
tilo, je o organizaciji dogodka povedala: »Na 
začetku si malo zaskrbljen, a obenem počaščen, 
da dekleta in žene pridejo tudi k nam v Pol
jansko dolino. Ob meni je pridna in delavna 
ekipa, ki je poskrbela za vse. Najprej so si 
obiskovalke ogledale dvorec na Visokem, kjer 
jih je sprejel župan, nato so se odpeljale do Irene 
in Igorja Bogataja na Kmetijo Lojz na Fužine, 
kjer se ukvarjajo s kisanjem zelja in repe ter 
s predelavo zelenjave, nazadnje so bile pa še 
pri Leskovcu v Stari Oselici na kmetiji Danice 

Več deset udeležencev se je udeležilo oktobr-
skega Kostanjevega pohoda skozi Zalo.
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Romarji v večernem mraku pred baziliko 
na Brezjah
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Iz PŠ Lučine

Sodelovali smo pri odprtju obnovljene ceste
Za nami je že kar nekaj tednov pouka. V tem času je vseh 45 učenk in učencev 
pridobilo že veliko novega znanja, spretnosti, razvedrila …

Župan in minister (oba zadaj) sta se z veseljem slikala z nami.

vodstvom učiteljice Brede 
Gruden. Nasmehi na obrazih 
gostov so pokazali, da je bil 
nastop učencev prisrčen, 
iskren, vesel, uspešen.  

Za sam kraj je bil dogodek 
velikega pomena.

Druge aktivnosti
Konec septembra so bili 

naši četrtošolci v šoli v naravi. 
Veliko se jim je dogajalo, 
veliko so se družili,  postali 
so bolj samostojni in vsi so 
izboljšali znanje plavanja. 

Več let uspešno delujemo 
v programu Ekošola. Izjemno 

uspešni smo bili pri vzgoji sadik paprike in 
paradižnika, zbiranju odpadnega papirja, 
plastičnih pokrovčkov …  in bili pri tem tudi 
dobrodelni. Na mednarodni ekokonferenci v 
Laškem smo prejeli posebno priznanje za lan
skoletni projekt Ekobranje za ekoživljenje in 
celoletno naročnino na revijo Pil.

V tednu otroka smo en dan namenili tudi 
igračam od doma ter se poslovili od dolgoletne 
zobne asistentke Joži.

Martina Jelovčan

Srečanje kmečkih in podeželskih žena v Poljanski dolini

Stavijo na znanje, postajajo samozavestnejše
Srečanje predstavnic 12 gorenjskih društev kmečkih in podeželskih žena ob
svetovnem dnevu kmetic so letos pripravili 12. oktobra v Poljanski dolini.
Kot gostiteljice so se izkazale članice Društva podeželskih žena Blegoš.

in Zvonka Dolinarja, od 
koder je tudi mladi gos
podar Jakob Dolinar. Tam 
so si ogledale pridelavo in 
predelavo mleka.« 

Vanja Bajd Frelih, 
koordinatorka za kmečko 
družino in razvoj dopolnilnih 
dejavnosti s Kmetijsko
gozdarskega zavoda Kranj 
je pojasnila, da srečanje 
vsako leto gosti eno izmed 
društev podeželskih žena na 
Gorenj skem, namenjeno pa 

je ženam predvsem zato, da si izmenjajo informaci
je: »Gre za prenos znanja in dobrih praks na kmetiji, 
obenem pa se ob tem še prijetno družijo. Ženske 
so skozi vsa ta leta veliko pridobile na znanju in 
osebnostni rasti in postale samozavestne; znajdejo 
se v družbi in s ponosom povedo, da so kmečke 
ženske, česar do nedavnega ni bilo.«

Druženje je okrog 60 deklet in žena z 
Gorenjske zaključilo v Sokolskem domu v 
Gorenji vasi ob kulturnem programu, v katerem 
so se predstavile vse sekcije gostiteljic Društva 
podeželskih žena Blegoš. 

Damjana Peternelj 

Kmečke in podeželske žene Gorenjske pred kmetijo Leskovčevih

Fo
to

: T
ina

 K
re

k



26

Kratka zgodovina
Sestranska vas 14 je bila dom našim knji

gam več kot tri desetletja. Prostor, ki je bil v 
osemdesetih letih pravo razkošje, je v zadnjem 
desetletju postal preutesnjen, neustrezen in 
nepri meren za izvajanje knjižnične dejavnosti. 
V teh prostorih smo doživeli marsikaj prijetne
ga, veselega kot tudi manj prijetnega. Obiskale 
so nas razne živali, od kač do močeradov, zalile 
so nas fekalije pa tudi voda. Ta nam je v jeseni 
2016 odnesla 944 enot otroškega gradiva. Kaj 
vse se je znašlo v nabiralniku (ko smo tega še 
imeli), pa niti ni za v javnost. Seveda smo se tam 
srečali s premnogimi čudovitimi pravljicami 
in zgodbami ob obisku skupin iz vrtcev in šol. 
Novi ustrezni prostori so bili kar nekaj časa 
aktualno vprašanje, a leto 2017 predstavlja nov 
začetek v naši zgodbi. 

 
Selitev

V ponedeljek, 5. junija 2017, je knjižnica za 
bralce  na stari lokaciji dokončno zaprla svoja 
vrata. V četrtek, 8. junija 2017, smo izvedli 
preselitev gradiva s stare lokacije na novo ob 
pomoči prostovoljcev. Sledilo je strokovno 
delo knjižničark. Vse gradivo smo pregledali, 
napravili odpis, poškodovanega pa smo po
pravili. Gorenjevaška knjižnica  je prva enota 
v knjižnični mreži Knjižnice Ivana Tavčarja, 
kjer smo postavili temelje za RFID sistem 

izposoje. Vsako gradivo posebej smo opremili 
z  nalepko na zadnji strani in uskladili zapis o 
knjigi s knjižničnim. Leposlovje za odrasle pa 
smo prelepili s piktogrami, ki predstavljajo žanr, 
v katerega določena knjiga spada. 

Odprtje novih prostorov
V četrtek, 22. junija 2017, je potekala 

slavnostna prireditev ob odprtju novih prostorov 
knjižnice, izposoja gradiva pa se je pričela v 
ponedeljek, 26. junija. 

23. junija je bil v knjižnici dan odprtih vrat. 
Dopoldan so nas obiskale skupine otrok  iz 

Pozdrav iz Krajevne knjižnice Gorenja vas

Predstava Sovica Oka

OSEBNA IZKAZNICA
Krajevna knjižnica Gorenja vas
Poljanska cesta 87, p. p.26, 4224 Gorenja vas
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si
04/510 71 00, www.knjiznica-skofjaloka.si
Delovni čas:
pon. 11.00–17.00, tor. 13.00–19.00, čet. 13.00–19.00

Otroški kotiček

Ponedeljek, 6. 11., Ura pravljic 
ob 17.00 NAGAJIVA PRAVLJICA Bernarda Buh
Četrtek, 9. 11., Četrtkov večer s knjižnico – predstavitev knjige
ob 19.00 NAŠIH 500 POMLADI POD VARSTVOM Lidija Razložnik
 SV. URHA: zbornik ob 500-letnici posvetitve
 župnijske cerkve sv. Urha v Leskovici 
Ponedeljek, 13. 11., Beremo z nasmehom s psičko ITO Ambasadorja nasmeha:
ob 17.00 Obvezne predhodne prijave Zala Špegu in Ita
Torek, 14. 11., Delavnica animiranega filma 
ob 17.00 za osnovnošolce Andreja Goetz
Torek, 14., 21.00 RAČUNALNIŠKE URICE
in 28. 11., ob 13.00  za upokojence in društva Lucija Kavčič
Ponedeljek, 20. 11.,  Spoznavanje glasbenih inštrumentov Glasbena šola Škofja
ob 17.00 in pravljica Loka in Bernarda Buh
Torek, 21. 11., Ustvarjalna delavnica s knjigo
ob 17.00 BABIČINA PRAVLJICA z mamo Bino Dragica Toplišek Tušar
Četrtek,  23. 11., Četrtkov večer s knjižnico – predstavitev knjige
ob 19.00 STOPINJE V ČASU: zbornik ob 600-letnici  Jože Stržaj
 poljanske župnije in drugi avtorji
Ponedeljek, 27. 11., Delavnica za spretne prste
ob 17.00 NAGAJIVI  JEŽEK Saša Ambrožič

Prireditve za otroke in odrasle v Krajevni knjižnici Gorenja vas

Krajevna knjižnica Poljane
petek, 3. 11. 2017, v prostorih knjižnice PRAVLJIČNA URICA 
petek, 17. 11. 2017, v prostorih knjižnice DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE
Izposojevalna enota Sovodenj
sobota, 4. 11. 2017, v prostorih knjižnice PRAVLJIČNA URICA
sobota, 18. 11. 2017, v prostorih knjižnice DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE
Več informacij tudi na spletni strani Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka www.knjiznicaskofjaloka.si.

Vrtca Zala Gorenja vas z enotami. Knjižnico so 
si na kratko ogledali, prisluhnili najkrajši prav
ljici iz naših knjig ter si izdelali knjižno kazalko 
za spomin. Sledil je ogled igrane predstave 
Sovica Oka v izvedbi vzgojiteljic iz Vrtca Agata 
Poljane. Vsem nastopajočim in vodstvu vrtca 
in šole Poljane se še enkrat zahvaljujemo, ker 
so se odzvali povabilu in sooblikovali  ta dan. 
V popoldanskem času pa so bila vrata za ogled 
knjižnice odprta tudi za druge obiskovalce.

Statistika
Leto Fond Izposoja Obisk za
  (enot gradiva) izposojo
1995 6.544 11.305 2.889
2000 9.783 16.646 3.044
2005 12.626 28.505 6.670
2010 16.682 53.717 11.221

  Obisk 
julij, avgust 2016 2260
julij, avgust 2017 2813
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Stari prostori pred izpraznitvijo in po njej

Zahvala
Ivanka in Jure Nartnik iz Planine nad Horjulom se zahvaljujeta gasilcem 

za pomoč ob požaru stanovanjske hiše maja letos. Najlepša hvala tudi 
krajanom Krajevne skupnosti Lučine in drugim občanom Občine Gorenja 
vas - Poljane, ki so pomagali z denarnimi prispevki ter z delom pri gradnji 
nove hiše, tako da se bosta do zime že lahko vselila v nov dom.

P. N.
DELAVNICA: URE in OVE za občane Občine Gorenja vas - Poljane
(URE – učinkovita raba energije, OVE – obnovljivi viri energije)

KRAJ: Sokolski dom Gorenja vas – mala dvorana, Poljanska cesta 87, 
Gorenja vas
DATUM IN URA: 13. november 2017 ob 18:00

PROGRAM:
18:00 Registracija udeležencev
18:15 Uvodni pozdrav, Anton Pogačnik, direktor LEAG
18:25 Optimalna izbira ogrevalne naprave  

Andrej Svetina, energetski svetovalec mreže ENSVET
18:40 Toplotne črpalke  

mag. Samo Cotelj, energetski svetovalec mreže ENSVET
18:55 Težave z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih  

Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže ENSVET
19:10 Pomen kakovosti zunanjega in notranjega zraka 

Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže ENSVET
19:25 Finančne spodbude EKO Sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada 

mag. Samo Cotelj, energetski svetovalec mreže ENSVET 
19:40 Razprava 
Delavnica je brezplačna. Udeleženci bodo imeli tudi možnost individualnega 
brezplačnega neodvisnega 
energetskega svetovanja.

Občina 
Gorenja vas - Poljane

Zahvala
Ob selitvi knjižnice so nam na pomoč priskočili prostovoljci, ki pa 

niso bili iz občine Gorenja vas  Poljane. Lokalna društva, ki smo jih 
zaprosili za pomoč, nam zaradi preobilice drugih dejavnosti niso mogla 
zagotoviti svojih članov, zato smo se morali znajti drugače. Res iskrena 
zahvala štirim močnim fantom, Maticu, Djulsadu, Martinu in Leonu, ki 
so neumorno prenašali težke škatle s knjigami. Hvala mizarju Petru, ki 
nam je posodil kombi za prevoz knjig, in šoferju Francu. Hvala pa tudi 
tistim bralkam, ki ste ponudile svojo pomoč. Zahvala gre tudi Merca
torju Gorenja vas, ki nam je odstopil vozičke, s pomočjo katerih smo 
pretovorili škatle v naše prostore. In seveda HVALA vsem zaposlenim 
v knjižnici.

V knjižnici se dogaja marsikaj
Knjižnica je kulturni prostor, kjer je dobrodošel prav vsak posameznik. 

Da bo prostor zaživel, da bi vsak našel nekaj zase in prestopil prag naše 
enote, vam ponujamo širok izbor dogodkov.

Ponedeljkovi dopoldnevi zaživijo ob obisku skupin iz vrtca Zala, 
popoldnevi pa so namenjeni vsem otrokom (pravljice, delavnice). Torkovi 
popoldnevi bodo zaživeli ob ustvarjanju animiranega filmčka ter drugih 
ročnih izdelkov. Ob četrtkih zvečer pa se bodo odvijale prireditve za 
odrasle (natančen razpored za november je v tabeli).

Povabilo
Dogajanje v knjižnici želimo sooblikovati z roko v roki z lokalnim 

okoljem. Zato vabimo vse ustvarjalce, da se odzovete našemu povabilu. 
Razstavni prostor, kjer se boste lahko predstavili širši javnosti, vam bo 
na razpolago predvidoma od januarja 2018 dalje. 

Ponudbo dejavnosti v knjižnici želimo obogatiti tudi z raznimi 
delavnicami uporabnih ročnih spretnosti. Vabljeni vsi, ki ste vešči 
določenih spretnosti, morda celo takih, ki jih mladi ne poznajo več. 
Skupaj jih bomo poskusili obuditi.

Kontakt: lucija.kavcic@poljanskadolina.com
               bernarda.buh@knjiznicaskofjaloka.si

Veselimo se vašega obiska!
Bernarda Buh, knjižničarka
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Kako si na koncu osnovne šole sprejela 
odločitev za nadaljnjo pot?

Rada se ukvarjam z živalmi, zato sem se 
vpisala v Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana, program veterinarski tehnik. Šola 
se mi je zdela zelo zanimiva, navdušilo me je 
tudi, da dijaki opravljajo prakso v zavetišču za 
živali in živalskem vrtu.

Prestopila si drugo izobraževalno stopnico; 
kakšni spomini bodo ostali na dijaška leta? 

Predvsem v zelo lepem spominu, saj sem 
našla veliko novih prijateljev. V šoli so mi bili 
všeč praksa in strokovni predmeti, tudi profesorji 
so bili zelo prijazni in zabavni. V času šolanja 
sem živela v dijaškem domu in tudi na to imam 
lepe spomine. Prvi, tretji in četrti letnik sem 
zaključila z odličnim uspehom, drugega pa s prav 
dobrim. Kar precej dela sem imela s šolo, rada 
sem si vzela čas tudi za prijatelje in zase, prebrala 
kakšno knjigo in si privoščila nekaj počitka. Na 
začetku 4. letnika sem se odpravila na dvoteden
sko prakso na Severno Irsko. Na to sem še pose
bej ponosna, saj je bilo izbranih le nekaj dijakov. 
Praksa je bila priložnost za nadgradnjo znanja iz 
veterinarstva in angleškega jezika, spoznala sem 
nove prijatelje in si ogledala deželo.

Kako si se pripravljala na poklicno maturo? 
Ves 4. letnik je bil tako pri strokovnih pred

metih kot tudi pri splošnih nekakšna priprava na 

Zlata maturantka Eva Obid

Samo ljubezen do živali ni dovolj
Eva Obid s Trebije ima že od nekdaj rada živali in tudi pri izbiri študija tega ni prezrla. 
Potrditev za pravilno odločitev je našla še v delovni praksi v vseh štirih letnikih.

maturo. Menim, da veliko vlogo igra znanje, ki 
ga prineseš iz prejšnjih treh let. Če vsa štiri leta 
delaš sproti in se trudiš za lepe ocene, potem 
matura ne predstavlja nobenih težav.

Najbolj všeč so mi bili strokovni predmeti, saj 
so bili najbolj zanimivi. Najraje sem imela prakso, 
ki smo jo opravljali v opremljenih učilnicah na 
šoli, zavetišču na Gmajnicah, šolski veterinarski 
ambulanti, Živalskem vrtu Ljubljana, na goveji 
farmi na Prestranku, v 3. in 4. letniku pa tudi pri 
delodajalcu po lastni izbiri. Ta del prakse sem 
opravljala na Kliniki Loka. Strokovni predmeti 
so bili na maturi zahtevni, snov je bila najbolj 
obsežna in za učenje sem med šolanjem porabila 
največ časa. Pred maturo sem se največ ukvarjala 
z matematiko. Za poklicno maturo sem im
ela štiri predmete, in sicer veterinarstvo, prakso, 
slovenščino in izbirni predmet – matematiko. 
Odličen uspeh na maturi je rezultat znanja in sreče, 
predvsem na ustnem delu, kjer vprašanja izžrebaš. 
Zbrala sem 22 od 23 točk.

Kako si nabirala moči za novo študijsko 
leto? Kje ga boš nadaljevala? 

Dva meseca sem delala in nekaj prislužila 
zase in za študij. S sošolkama sem obiskala Am
sterdam, sicer pa sem čas preživljala s prijatelji 
in družino, se ukvarjala z živalmi, šla v naravo, 
na kopanje v Soro. 

Kljub temu, da mi je bila srednja veterinar
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ska šola zelo všeč, bom študij nadaljevala na 
zdravstveni fakulteti v Ljubljani, smer delovna 
terapija. Čez nekaj let se vidim v tem poklicu, 
ki bi ga rada združila z ljubeznijo do živali, zato 
želim postati terapevtka z živalmi. 

Nasvet za bodoče dijake? 
Čim bolj se trudite skozi vsa leta šolanja in si 

tako prihranite veliko časa in skrbi pred maturo. 
Kdor razmišlja o izbiri srednje veterinarske šole 
v Ljubljani mora vedeti, da bo treba vložiti kar 
nekaj truda, saj šola ni lahka in samo ljubezen 
do živali ni dovolj. 

Milka Burnik

Na maturi si je poleg obveznih predmetov 
izbrala še kemijo in biologijo. Prav slednja je 
bila poleg angleškega jezika njen najljubši pred
met. »Za učenje biologije sem porabila največ 
časa, saj je bila snov precej obsežna. A mi to ni 
predstavljalo težav, saj me je snov pritegnila,« je 
razložila Štucinova, ki pohvali tudi profesorico, 
ki jim je bila pri samem učenju v veliko pomoč. 
»Največ preglavic mi je povzročala matematika. 
To pa res ni meni ljub predmet,« je še iskrena.

Kakšnih posebnih priprav ali drugačnih me

Zlata maturantka Katja Štucin

»Srednjo šolo si bom zapomnila tudi po odličnih učiteljih!«
Katja Štucin iz Podgore je oktobra postala študentka fizioterapije na Zdravstveni 
fakulteti v Ljubljani. To je namreč poklic, ki jo veseli že od nekdaj. Po končanem študiju 
bi se rada usmerila v športno fizioterapijo. Več kot odlično opravljena splošna matura 
na škofjeloški gimnaziji, zbrala je 32 točk, je stopnička bližje uresničitvi njenih sanj.

tod učenja za maturo ni imela. Je pa predmetom 
zato namenila nekoliko več časa kot običajno. S 
pisnim delom mature je opravila v enem tednu, 
kar je bilo dokaj naporno. Prav tako si je morala 
bolje organizirati čas, namenjen posameznemu 
predmetu. »V času mature sem se morala 
odpovedati treningom floorballa, da sem lažje 
predelala vso snov,« je še pojasnila Katja, ki je 
že dve leti članica FBK Polanska banda.

Uspeh je bil nepričakovan 
Za vpis na fakulteto je potrebovala veliko točk, 

tako da se je zavedala, da se mora pri maturi še 
posebej izkazati. »Da bi postala zlata maturantka, 
je bila želja, vendar po opravljeni maturi nisem 
imela najboljšega občutka, zato takega rezultata 
nisem pričakovala.« Po objavljenih rezultatih je 
bila izjemno vesela. Na gimnaziji je obiskovala 
naravoslovni oddelek in se udeležila tudi tekmo
vanj iz biologije in kemije ter na tekmovanju iz 
biologije osvojila srebrno priznanje. Vključena 
je bila v program MEPI, kjer je zaključila zlato 
stopnjo. »Na gimnaziji sem opravila srebrno in 

zlato stopnjo, bronasto pa že v osnovni šoli. MEPI 
je sestavljen iz treh področij: prostovoljstva, športa 
in veščin. Na vsaki stopnji sta tudi dve večdnevni 
odpravi, kjer moramo prehoditi določeno razdaljo, 
spati v šotorih, se orientirati v naravi …,« je še 
pojasnila študentka fizioterapije in izpostavila, da 
ji je bila v okviru zlate stopnje najbolj všeč glavna 
odprava, ki so jo morali opraviti v Angliji. »MEPI 
je odlična priložnost za razvijanje medsebojnih 
odnosov in učenja na različnih področjih.«

Udeležba na mednarodnem  
turnirju v floorballu

Prosti čas je namenila treningom floorballa in 
sodelovanju z gasilci na Trebiji. Srednješolska 
leta so bila polna različnih doživetij in nanje ima 
lepe spomine. »Zapomnila si jih bom po odličnih 
profesorjih, ki so nam razširili naše znanje, pred
vsem pa po sošolcih in prijateljih, s katerimi smo 
marsikaj doživeli in so mi nemalokrat pomagali 
preživeti dolge ure pouka (smeh).« Najdaljše 
počitnice je preživela s prijatelji, s katerimi je 
doživela nekaj nepozabnih doživetij. Svoj čas 
je namenila tudi floorballu, saj so se z ekipo 
odpravili na mednarodni turnir Czech Open v 
Prago. Tam se jim je med številnimi ekipami 
uspelo uvrstiti v prvo šestnajstino finala. 

Lidija Razložnik
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V kategoriji pionirk se je na prvo mesto 
uvrstila ekipa Trebija 2, na drugo ekipa 
Poljan in na tretje ekipa Trebija 1. Med pion
irji je ekipa s Sovodnja zasedla tretje mesto. 
Med mladinkami je največ znanja pokazala 
ekipa Poljane 1, sledila ji je ekipa Poljane 

Gasilci v oktobru, mesecu požarne varnosti

V znamenju gasilskih tekmovanj in vaj
Septembra je v bivši vojašnici Škofja Loka potekalo gasilsko tekmovanje v 
organizaciji Gasilske zveze Škofja Loka. Tekmovanja so se udeležile tudi ekipe 
prostovoljnih gasilskih društev gasilskega poveljstva naše občine.

2, na tretjem mestu je končala sovodenjska 
ekipa. Ekipa Poljane je v kategoriji mladincev 
zasedla drugo mesto. Med starejšimi gasilkami 
se je ekipa s Trebije uvrstila na drugo mesto, 
med starejšimi gasilci pa na tretje. V kategoriji 
članic A se je na drugo mesto uvrstila ekipa 

Srednješolska leta po osnovni šoli pred-
stavljajo nadaljevanje poti v intelektualni 
svet. Kako si ga nadgrajevala? 

Informativni dan v 9. razredu me je prepričal, 
da želim prav na to šolo. Dijaška leta in bivanje 
v Dijaškem domu Poljane mi bodo ostali v zelo 
lepem spominu. Prva dva letnika sem zaključila 
s prav dobrim, tretjega in četrtega z odličnim 
učnim uspehom. Rajši kot obšolske dejavnosti 
sem imela samostojno ustvarjanje, risanje in 
pisanje. Leta 2014 sva z najboljšo prijateljico 
ustvarili kratko otroško in mladinsko knjigo za 
mednarodni natečaj, ki ga je razpisala mestna 
občina Schwanenstadt v Avstriji. Razdelili sva 
si delo, jaz sem poskrbela za literarno plat, ona 
za ilustracije, kar je v kategoriji srednjih šol 
zadostovalo za drugo mesto. 

Kako si se pripravljala na maturo?
Po mojem mnenju je poklicna matura občutno 

lažja od splošne. Nanjo sem se pripravljala zad
nje mesece, saj rada odlagam stvari do zadnjega 
trenutka. Zato so bili tudi precej bolj stresni. Ta 
stroka me veseli in sem si hitro zapomnila stvari. 
V času šolanja so mi bili najljubši strokovni 
predmeti, tisti, ki so se navezovali na grafično 
oblikovanje. Z njimi sem imela najmanj dela, 
čeprav sem zanje porabila približno toliko časa 

Zlata maturantka Anja Eržen

Pesniška duša in grafično znanje z roko v roki
Anja Eržen s Sovodnja se je zapisala med zlate maturante po končani Srednji 
medijski in grafični šoli v Ljubljani. Izbrala jo je zaradi ljubezni do ustvarjanja, 
dizajna in vse vrste elektronike.

kot za druge, ki mi niso bili ravno pisani na 
kožo (projekti, snemanja, oblikovanje grafične 
podobe, ki vzame veliko več časa, kot je videti 
na prvi pogled). Pred maturo je bila snov stro
kovnih predmetov zelo obsežna in raznolika. 
Teorija je obsegala vse od osnov informacijske 
tehnologije, fotografije, snemanja reportaž 
in filmov, animacije (analogne in digitalne), 
tiskarskih tehnik, spleta in spletnih tehnologij 
ter grafičnega oblikovanja tiskovin.

Poznamo tvoje osnovnošolsko ustvarjanje 
na literarnem področju. Zrelostni izpit ti je 
še potrdil znanje, verjetno utrdil samozavest. 
Boš nadaljevala študij?

Na poklicni maturi sem zbrala 22 točk. 
Opravljala sem jo iz slovenščine, angleščine in 
iz strokovnih predmetov, razdeljenih na teorijo in 
zaključni maturitetni izdelek. To je bil pesniška 
zbirka Grenkosladko, ki sem jo sama oblikovala 
od začetka do konca in v kateri so zbrane moje 
pesmi ter moje in prijateljičine fotografije. Študij 
bom nadaljevala na Naravoslovnotehniški 
fakulteti v Ljubljani, smer grafični in medijski 
tehnik. V bodoče želim oblikovati različne tisko
vine, spletne strani, oglase, za kar moraš biti na 
svoj način drugačen, inovativen in izstopati iz 
množice, da bi uspel. 

Kakšne želje, ambicije mora imeti nekdo, 
ki želi na isto šolo, kot si jo zaključila ti?

Vsak naj se najprej vpraša, kaj rad počne, ne 
pa, kaj bi rad delal čez ne vem koliko let. Sred
njo medijsko in grafično šolo priporočam vsem, 
ki so kreativni in jih veselijo področja, kot so 
fotografija, film, tisk, grafično oblikovanje, 
stopmotion animacija, računalniška animacija, 
oblikovanje spletnih strani, televizija. 

Milka Burnik

s Trebije, na tretje pa ekipa iz Poljan. Ekipa 
Trebija 1 je v kategoriji članov A zbrala dovolj 
točk za tretje mesto. Najboljše tri ekipe iz 
vsake kategorije so se uvrstile na regijsko tek
movanje, ki je štirinajst dni kasneje potekalo v 
Naklem. Pionirke iz Poljan so pometle z vso 
konkurenco in osvojile prvo mesto. Z zmago 
so se uvrstile na državno tekmovanje, ki bo v 
prihodnjem letu.

Vaja članic na Hotavljah
V oktobru, mesecu požarne varnosti, se je 

na območju naše občine zvrstilo že kar nekaj 
dogodkov in aktivnosti. Tradicionalna je že 
gasilska občinska vaja članic in članov, s kate
ro se preverja pripravljenost vseh gasilskih 
društev v primeru naravne ali elementarne 
nesreče. V začetku meseca je že bila izve
dena gasilska vaja članic, in sicer na območju 
Hotavelj. Poveljnik GP Občine Gorenja vas  
Poljane Roman Kokalj je po njej povedal, da je 
vesel, da si članice vzamejo čas za sodelovanje 
na vaji in tudi v operativi. »Vaje na Hotavljah 
so se udeležila vsa društva. Želel bi si, da bi 
bil nivo operativnih vaj članic višji in bi na 
vajah sodelovale le članice. To pa pomeni, da 
bi tudi vajo vodila članica, le šoferji kamionov 
in strojniki bi bili člani.«

Lidija Razložnik

Gasilska vaja članic
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Prvo službo v Švici je našel s pomočjo social
nega omrežja. »Čeprav sem službo v tujini iskal 
z namenom, je prišla spontano. Na Facebooku 
sem videl, da hotel v Švici, v katerem smo bili s 
prijatelji na pivu, potrebuje kuharja. Prijavil sem 
se na prosto delovno mesto in kaj kmalu je bila 
služba moja,« se svojih začetkov v Švici spominja 
Jure. Začel je kot kuhar v gorah kantona Graubun
den, kjer so pripravljali tipične lokalne jedi tega 
območja. Zadnje tri mesece živi v Zürichu in 
dela v restavraciji italijanskega tipa. »Veselita me 
učenje in priprava različnih jedi, saj bi rad meni 
najljubše jedi nekoč predstavil svojim gostom v 
svoji gostilni.« Švica sicer ni prva država, v kat
eri živi in dela. Kot kuhar v poletnem kampu za 
otroke je leta 2000 štiri mesece preživel v ZDA. 
»Bilo je garaško delo od jutra do večera. A sem se 
v tem času naučil tekoče govoriti angleško.«

Delo kuharja je povsod enako
Za kuharja se je izučil v Ljubljani, v Kranju 

pa pridobil še znanje živilskega tehnika. Kasneje 
se je vpisal na študij turizma, a je predavalnico 
kaj hitro zamenjal za pult v različnih gostilnah 
in hotelih po Ljubljani ter si tako pridobil nove 
izkušnje in kuharska znanja. V dveh gostilnah 
je imel priložnost tudi voditi kuhinjo. 

Delo kuharja je enako, ne glede na kraj, 
in je sestavljeno iz predpriprave, serviranja in 
končnega čiščenja. Razlika je le v jedeh, recep
turah, restavraciji. Njegov trenutni delavnik je 
popoldanski. Službo prične ob 12. uri in dela vse 
do 22. ali 23. ure. »Moj vikend sta ponedeljek in 
torek. Tega sem navajen že iz Slovenije in mi ne 

Naši občani v tujini: Jure Biondič

V Švici do novih izkušenj v kuhariji
Jure Biondič iz Gorenje vasi v Švici živi tri leta. V restavraciji italijanskega tipa 
iz kantona Ticino je zaposlen kot kuhar. Švica ga je prevzela že pred leti, ko je 
tam preživljal zimske počitnice. Službo je namenoma iskal v zimskošportnih 
središčih, da je lahko združil ljubezen do dela in deskanja na snegu.

predstavlja težav.« Kot pripoveduje, je v gostin
stvu pravih Švicarjev le peščica. Če že, so vodje 
ali lastniki gostiln. »Moji sodelavci tako prihajajo 
iz Nemčije, Portugalske, Češke, Slovaške, Španije 
… Pomivalec posode je celo iz Eritreje. Naša 
komunikacija poteka v nemščini. Govorim neko 
svojo varianto tega jezika, ampak se med seboj 
razumemo in to je pomembno.« (smeh)

Slovenci znani kot dobri delavci
Kot pravi, si je vedno želel oditi v Avstralijo. 

»Nato sem ugotovil, da je le predaleč od domače 
Slovenije. V nemško govoreče države nikoli 
nisem hotel oditi na delo, tudi o nemščini nisem 
vedel veliko,« prizna. »A glej ga zlomka … kako 
se vse obrne.« Opaža, da je v Švici konkurenca 
na trgu dela velika, toda Slovenci s(m)o znani kot 
dobri delavci. Po njegovem mnenju je življenje v 
Švici iz finančnega in socialnega stališča boljše. 
»V Sloveniji se bolje živi, kar se tiče aktivnosti, 
družbe in prostega časa. Če bi Slovenijo in Švico 
lahko združili, bi dobili idealno državo.« V pros
tem času se druži predvsem s sodelavci. V Švici 
živi in dela kar nekaj Slovencev, med njimi tudi 
Luka Oblak, prav tako iz Gorenje vasi, s katerim 
si Jure trenutno deli stanovanje.

V prihodnosti si želi imeti svojo gostilno
»Mladim, ki si želijo v tujino, svetujem, 

naj službo iščejo prek spleta in pošljejo veliko 
prošenj – zraven pa tudi priporočil delodajalcev 
v angleškem jeziku.« V Švici so priporočila 
delodajalcev izjemno pomemben dokument 
pri iskanju (nove) službe. Jurete se trenutno 

Jure Biondič pri pripravi jedi za teden bal-
kanskih jedi
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domov še nič ne mudi. »Rad bi si nabral še nekaj 
izkušenj, lepih dopustov ter seveda denarja, da 
bi nekoč v Sloveniji ali morda na Poljskem, od 
koder prihaja žena Maja, odprl svojo gostilno.« 
Domače obišče enkrat letno za teden ali dva. 
»Z ženo greva tudi na Poljsko, kjer je drugi 
del ‘moje’ družine. Slovenijo pogrešam zaradi 
prijateljev in tudi sicer, saj je super dežela,« je 
iskren in doda: »Biondiči radi potujemo, z lah
koto se kje tudi zataknemo. Starši so nas sinove 
pri potovanjih vedno podpirali, ko sem si želel 
npr. moped, pa so bili zelo proti.« 

Življenje v tujini je Juretu prineslo nove 
izkušnje in izzive v kuhanju in življenju nas
ploh.

Lidija Razložnik

Ponekod ga imenujejo tudi izop. Listi so 
nekoliko večji kot metini ali melisini, cveti 
vijolično, cvetovi so razporejeni kakor pri 
kadulji. Rastlina se razraste v grm in uspeva na 
sončnih vrtovih in okrasnih gredicah. Na daleč 

Ožepek

(Pre)malo znana zdravilna rastlina
Ožepek menda pomaga pri zdravljenju okrog osemdeset bolezni, med drugim 
tudi pri težavah s krvnim tlakom, epilepsiji, vročini, nespečnosti pa tudi pri 
težavah s telesno težo.

bi grm po cvetovih lahko zamenjali za sivko. 
V višino zraste do 60 centimetrov, stebla so 
spodaj olesenela, listi so zgoraj gladki, spodaj 
hrapavi, dlakavi. Cveti celo poletje. Uspeva 
na peščenih in ilovnatih tleh na apnenčasti 
podlagi. Potrebuje veliko sonca. Zelo dobro 
prenaša nizke temperature in prenese zime s 
temperaturami do 25 stopinj Celzija. 

Uporabna je cela rastlina 
Rastlina lajša vse bolezni dihal, blaži kašelj, 

pomirja in blaži krče v prebavilih, pomaga pri 
uravnavanju potenja in izločanju vode, deluje 
protivnetno, pomaga pri pokanju kapilar, deluje 
protibakterijsko. Poparek ožepka uporabljajo 
za obkladke pri celjenju ran. Če imamo vneto 
grlo in žrelo, ga grgramo ali pijemo čaj z do

datkom medu, ingverja, cimeta in limone. Za 
zdravilne namene uporabljamo celo rastlino, 
ki jo naberemo med cvetenjem, ko vsebuje 
največ eteričnega olja. Eterično olje deluje 
antiseptično in krepi želodec. Uporablja se 
v aromaterapiji. Čajna mešanica z ožepkom 
čudovito diši in krepi naše zdravje. Ožepek 
lahko uporabljamo kot začimbo za izboljšanje 
fižolove juhe, krompirjevih jedi, enolončnic in 
omak, nasekljamo ga v svežo solato kumaric 
in paradižnika, dodamo v štrukelj namesto 
pehtrana, v zeliščni liker. 

Odganja škodljivce 
Dobro ga je posaditi v bližino rastlin, ki rabi

jo opraševalke, saj s tem povečujemo rodnost 
na drevesih, grmih in trti. Odganja škodljive 
žuželke, prav tako polže, kapusovega belina in 
uši. Posušene liste in cvetove lahko dodamo v 
vrečko k sivki za odganjanje moljev. 

Jana Rojc
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Povabimo sonce v vrtec
Letošnji teden otroka je potekal od 2. do 

8. oktobra. Osrednja tema je bila Povabimo 
sonce v šolo/vrtec. V Vrtcu Agata Poljane 
smo se osredotočili na »radoveden« vrtec in 
za otroke pripravili zanimive dogodivščine. 
Vzgojiteljice smo otrokom zaigrale igro Debela 
repa. Osnovnošolci so jim pripravili iskanje 
bralnega zaklada. S pomočjo sončkov so prišli 
do skrinje, kjer jih je čakala slikanica. V knjižnici 
so učenke otrokom prebrale zgodbo, otroci pa 
so nato ustvarjali na temo iz zgodbe. Obiskali 
smo živalski vrt. Tam so navdušeno opazovali 
hranjenje morskega leva. Zanimive so jim bile 
vse živali, še posebej pa medvedi, tigri, opice, 
volkovi, surikate in slonica Ganga. Za otroke je 
bilo veliko doživetje tudi vožnja z avtobusom. 
Posladkali smo se s kuhanim kostanjem, ki so 
ga otroci nabrali s starši. Zadnji dan je prišel na 
obisk čarovnik Grega.  Otroci so se ob njegovih 
trikih nadvse zabavali.

Prvi krožek z naslovom Domača lekarna 
izpod Blegoša je potekal na Dolenji Dobravi, 
združeval pa je udeležence, ki so želeli oboga
titi svoje znanje o zdravilnih zeliščih, njihovi 
uporabi in izdelkih, ki jih lahko pripravimo na 
osnovi oz. z uporabo zdravilnih zelišč. V pri
jetnem vzdušju so spoznavali rastline, obnovili 
njihove lastnosti, nabirali zdravilna zelišča v 
Makovcah in se seznanili z zeliščnim vrtom 
pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. 
Izdelali so milo in zdravilno »mažo«.    

Udeleženci drugega krožka z naslovom Ust
varjamo smeh so bili ljubitelji gledališča. V ok
viru TD Žirovski vrh in priprav na Praznik žetve 
so se člani krožka pripravljali na gledališko 
predstavo Ti očeta do praga, sin tebe čez prag. 
Pričelo se je z izbiro besedila in vlog, bralnimi 
vajami, obvladovanjem treme na odru, pripravo 
scene in rekvizitov, gibanjem na odru, izbiro 
kostumov, vse do generalke s tonskimi vajami. 
Igro so na Prazniku žetve izvedli dvakrat.  

Užitki ob branju in kulinariki 
»Stara knjiga mene briga« je združevala 

ljubitelje branja v Krajevni knjižnici Poljane. 
Udeleženci so ob razgovoru obudili spomin 
na knjige iz njihove mladosti,  predstavili vsak 

Študijski krožki tudi v naši občini

Zdravilne rastline, gledališče, knjige, kulinarika
Študijski krožek je neformalna oblika druženja ljudi, ki imajo podobne interese 
in jih želijo skupaj uresničevati. V različnih krajih po Sloveniji potekajo že več 
kot 20 let. V naši občini je Ljudska univerza Škofja Loka od maja do junija letos 
organizirala štiri krožke.

svojo najljubšo knjigo in za bralce pripravili tudi 
priporočila za branje. Posebej so se zaustavili 
ob knjigi Krabat nemškega pisatelja Otfrieda 
Presslerja. Ogledali so si novo, po sodobnih 
merilih urejeno Krajevno knjižnico Gorenja vas, 
in se srečali s krožkarji Domače lekarne izpod 
Blegoša. Druženje bodo nadaljevali v knjižnici z 
mesečnimi pogovori o vnaprej izbrani knjigi. 

Člani Turističnega društva Javorje so se v 
okviru študijskega krožka »Blegaška malca« 
srečevali z namenom pripraviti kulinarično pot 
»Od Birta do Vidma«, s katero želijo pove zati 
Selško in Poljansko dolino. Pripravljali so 
osnutke za spletno predstavitev, oglasne in us
merjevalne table ter nabor ponudnikov gostiln 
in kmetij, ki se na tej poti ukvarjajo s turistično 
ponudbo za enodnevne goste in turiste, ki želijo 
več dni preživeti v Škofjeloškem pogorju. 

Jaka Šubic

Študijski krožki so za udeležence 
brezplačni, na podlagi razpisa jih financira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, vodijo jih usposobljeni mentorji, 

strokovno pomoč in spremljanje pa 
zagotavlja Andragoški center Slovenije.

Pohodniki se bodo povzpeli čez smučišče do 
zgornje postaje šestsedežnice in se skozi Četeno 
Raven in Mlako spustili do Jarčjega Brda. Tam 
si bodo ogledali cerkev sv. Valentina, po kateri 
ima pohod ime, in se vrnili na izhodišče. Med 
potjo si bodo lahko ogledali traso smučišča in 
ponudbo nastanitev na območju Starega vrha in 
že načrtovali smučarske aktivnosti v prihajajoči 
zimi. S ciklom pohodov želi društvo predstaviti 
celotno območje Starega vrha z različnimi 
ponudniki v turizmu, od prenočišč do hrane. 
Uspešno so letos tako zaključili šest pohodov: 
aprila je bilo odprtje Meteoritkove poti, maja 
je potekal tradicionalni pohod S pesmijo, na 
katerem so letos nastopili Lovski pevski zbor 
Škofja Loka in domači godci, junija so izpeljali 
tradicionalni pohod Javorje–Žetina–Javorje, 
julija Pohod na Blegoš kot nekoč, avgusta se je 
odvil tradicionalni Pohod med gorami, septem
bra pa še Lovski pohod. Udeleženci slednjega 
so si ogledali družinski park Stari vrh, mini 
gozdno učno pot z lesenimi skulpturami Urbana 
Krajnika ter lovsko razstavo Lada Dolenca. 

TD Stari vrh vabi na že sedmo druženje

Z Valentinovim pohodom v jesen
Z Valentinovim pohodom, ki se bo odvil na dan reformacije, 31. oktobra, s 
začetkom ob 9. uri na spodnji postaji šestsedežnice pod smučiščem Stari vrh, 
istoimensko turistično društvo zaključuje ciklus sedmih pohodov s skupnim 
imenom Od cvetja do jeseni.

Najzvestejše obiskovalce  
bodo nagradili  

Kot je povedal Janez Šturm iz TD Stari vrh, 
bodo tudi letos udeleženci vseh treh tradiciona
lnih pohodov prejeli lepe nagrade. Glavno, za 
katero se bo žrebalo,  prispeva STC Stari vrh 
(letna smučarska karta), najmlajši 
pohodnik prejme posebno na
grado Alpine iz Žirov (pohodni 
čevlji), pohodnik, ki bo prišel od 
najdlje, pa bo prejel vikend paket 
v koči na Starem vrhu. Nagrade 
za vse druge pohodnike bodo 
prispevali lokalni podjetniki. 

Kljub vremenskim neprilikam 
je društvu uspelo izpeljati vse 
pohode na določene datume. 
Na junijskem pohodu je tako 
pohodnike ujel vihar. Prav vse 
je pod streho sprejela družina 
Stržinar iz Spodnje Žetine, jih 
pogostila, najbolj premočene pa 
so celo preoblekli, za kar so jim v 

društvu zelo hvaležni. Prav tako se zahvaljujejo 
vsem, ki so pomagali pri izvedbi pohodov, med 
njimi Logarjevi Tončki za podarjene flancate, 
družini Krajnik iz Javorij za podarjeno ocvirk
ovco, kmečkim ženam, posameznim kmetijam 
in gostincem za ponudbo ter številnim drugim 
za večjo ali manjšo pomoč. To kaže, da so 
ljudje z območja Starega vrha pohode sprejeli 
za svoje. Veliko dobre volje in navdušenja nad 
lepotami pokrajine in kulinaričnimi dobrotami 
je bilo tudi med udeleženci pohodov.

Jure Ferlan

Glede na iskrice v otroških očeh, ki smo jih 
opazovali med dejavnostmi, smo veseli, da so 
malčki uživali in izživeli svojo radovednost.

Jožica Maček
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