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PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska 
pošta: podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Milka Bizovičar. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Burnik, Tadeja Šubic in Lidija 
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Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2250 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh 
občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor 
tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.  
Foto na naslovnici: Leon Kavčič.

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla 
sredi novembra. Vaše prispevke pričakujemo do 27. 
oktobra 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 sezname prireditev, ki jih 
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 

datumu, ne bo mogoče objaviti!

Pobud, predlogov in vprašanj svetnikov je bilo 
kot vedno v tem sklicu veliko. Svetniki so dobili 
obljubo, da bodo odgovori na vprašanja poslej 
dosegljivi na spletnih straneh Občine Gorenja vas 
- Poljane in da bodo tudi zapisniki prihajali prej. 
Vprašanje o obljubljeni prenovi občinskih strani 
je dobilo odgovor, da je zato, da bi bile kasneje 
zmogljivejše, potrebnega več tehničnega urejanja, 
kar naj bi se zaključilo do Miklavža. 

Svetnik je spomnil na zemljišča, na katerih 
so ceste, krajani pa zanje plačujejo dajatve. 
Župan je pojasnil, da se za leto 2014 pri
pravlja metodologija za celo državo, po kateri 
bo odmera cest hitrejša in cenejša. V zvezi 
z dilemami okrog ne/asfaltacije cest in poti 
je bilo pojasnjeno, da morajo biti te v prvi 
vrsti kategorizirane, dane v načrt KS, le tako 
so vključene v terminski plan oz. pogodbo 
asfalterjev. V zvezi s cesto v Lučinah je župan 
zatrdil, da je v rebalansu proračuna in bo ure-
jena do praznovanja podružnične šole v letu 
2012. Ponovno izražena pobuda o namestitvi 
defibrilatorja na Sovodnju še kar ostaja ideja, 
za izvedbo katere bi morala priti odločitev (in 
denar) npr. z Gasilske zveze Škofja Loka, če bi 
bilo to v domeni PGD Sovodenj. 

V pred kratkim obnovljeni Šubičevi hiši 
v Poljanah opozarjajo na vlago v prostorih. 
Svetnika je še zanimalo urejanje središča Poljan 
in odziv na idejo škofjeloškega župana o pov-
ezovalnih kolesarskih poteh. Pohvalili so akcijo 
MKČN, opozorili pa na veliko pomanjkljivost 
pri financiranju oziroma neenakopraven položaj 
prebivalcev (plačnikov) ob vodih javne kanali-
zacije in tistih, ki bodo MKČN gradili sami. V 
tem mesecu bo znan izvajalec za ČN Gorenja 
vas, saj se je postopek zavlekel zaradi pritožbe. 

• 1. september: Z 
obema ravnateljema 
obiskal prvošolce, 
njihove starše in 
uči te l je  v  obeh 
osnovnih šolah in 
na podružnicah. 
Vsakemu podaril 
slovensko zastavo 
ter bilten občine Gorenja vas  Poljane.

• 3. september: Na kolesarski dirki na 
Vršič in na dobravskem pikniku Od mostička 
do mostička.

• 13. september: Na sestanku na Direkciji 
RS za ceste za projekte v občini. Po junij
skem sprejetju rebalansa v Državnem zboru 
se dela na naših projektih nadaljujejo.

• 13. september: Na predstavitvi tretje 
idejne zasnove ureditve centra Poljan na 
svetu KS Poljane.

• 14. september: Na podelitvi certifikata 
kakovosti podjetju Gorenjska gradbena 
družba v Tržiču.

• 14. september: Sestanek s poznavalcem 
zgodovine Rapalske meje Jožetom Daksko-
blerjem v koči na Ermanovcu.

• 15. september: Prestavitev PGD do-
kumenta za Športno dvorano Gorenja vas s 
strani projektanta Potokarja. 

• 15. september: Arhitekturna delavnica 
v utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu s 
študenti Fakultete za arhitekturo.

• 16. september: Na otvoritvi Oktoberfej
sta Pr' Sedmic v Gorenji vasi.

• 17. september: Pozdravil jadralne 
padalce Kragulje na tekmovanju s Slajke in 
motoriste Leteče Kranjce na tradicionalni 
vožnji po naši občini.

• 18. september: Udeležba na Gorski 
kolesarski dirki na Blegoš, četrta in zadnja 
za PPP – Pokal polanskih puklov. Tekmoval 
na vseh štirih dirkah.

• 18. september: Na otvoritvi nove asfalt
ne ceste na Jermanco.

• 21. september: Na otvoritvi kotička 
domačih izdelkov z lokalnih kmetij Ko vem, 
kaj jem v KGZ v Poljanah. 

• 29. september: Sestanek z Osnovnim 
zdravstvom Gorenjske o upravljanju Zdravst-
venega doma v Gorenji vasi. Dogovorili za 
novo pogodbo in načrt investicijskega 
vzdrževanja.

Izbor: T. D.

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če bi 
z njim želeli govoriti 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 kdaj zaradi 
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim 
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že 
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje. 

Milan Čadež ima tudi poslansko pisarno, 
kjer je dosegljiv ob ponedeljkih ves dan po 
telefonu, od 13. do 15. ure pa tudi v pisarni.

M. B.

S 6. seje občinskega sveta

Nezadovoljni z občinskim inšpektorjem
S šesto redno sejo so občinski svetniki prvič gostovali v novem objektu Rudnika 
Žirovski vrh, v Centru za dolgoročno upravljanje in informiranje javnosti, tik 
ob Zbirnem centru v Todražu.

Pri vprašanju o stanju širokopasovnega omrežja 
je bilo pojasnjeno, da so v septembru začeli 
izvajati priključke. V jesenskem času bodo 
potekala zunanja dela, v zimskem pa priklopi 
po hišah. Prvenstveno so namenjeni uporab-
nikom na belih lisah, za tiste na sivih lisah bo 
prispevek najbrž večji, zato je padel predlog, 
naj bo občinska uprava aktivna pri pogajanjih 
in naj se višek za sive lise pokrije iz občinskega 
proračuna. Iz Lučin prihaja apel po požarni 
vodi, ker iz obstoječega hidrantnega omrežja ni 
možno gasiti. Dana je bila pobuda o osveščanju 
občanov v zvezi z evidentiranjem rastišč in 
zatiranjem alergenih rastlin, kot je ambrozija. 
Lovska družina predlaga sprejetje odloka, ki bi 
bil v prid upravljavcem lovišč.

O delovanju  
Razvojne agencije Sora za 2010

V RAS je zaposlenih deset strokovnih 
delavcev, prevzela je tudi naloge in zaposlene 
iz LTO Blegoš. V lanskem letu so med drugim 
spodbujali podjetništvo na Loškem, tudi v 
osnovnih šolah. Z zanimivimi dogodki so 
pope strili Teden podeželja, izvedli aktivnosti po 
Programu dela LAS loškega pogorja. Tekle so 
dejavnosti v projektu Leader: Preprečimo osam
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Nezadovoljni z občinskim inšpektorjem
ljenost, Babica pripoveduje o zeliščih, Male 
komunalne čistilne naprave, Ujemimo sonce, 
Gremo na igrišče, Razvoj čebelarskih središč 
za izobraževanje na Gorenjskem. Delovali so 
v čezmejnih projektih Rokodelska kulturna 
dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in 
jutri ter Prihodnost podeželja v Evropi. Odprta 
je bila energetska svetovalna pisarna.

O delu medobčinskega  
inšpektorata za leto 2010

Svetniki so se tudi po slišanem poročilu 
za leto 2010 (kot za 2009) razočarano 
spraševali o smotrnosti porabe 10.000 evrov 
davkoplačevalskega denarja za ta inšpektorat. 
Podan je bil celo predlog, naj občinska komunal-
na delavca dobita ustrezno pooblastilo in bosta 
učinkovitejša. Inšpektor je v občini Gorenja 
vas - Poljane vsak torek, delno v pisarni, delno 
na terenu, na podlagi prijav ali samoiniciativno. 
Svetniki poročila niso sprejeli.

Inšpektor je navedel, da je posebno pozornost 
posvetil ravnanju z odpadki, ki so bili tam, kjer 
ne bi smeli biti. Pri zaznavi odloženih izrabljenih 
vozil je lahko samo apeliral, druga pristojnost je 
na inšpektoratu za okolje in prostor. Občinsko 
upravo je opozoril na posedanje ceste v Javorje. 
Sankcioniral je pranje kmetijske cisterne ob 
Sori. Obravnaval je pojav ambrozije in podatke 
posredoval na fitosanitarno službo. Opozarjal je 
na previsoke žive meje in zmanjšano preglednost 
ob cestah, še posebej v križiščih.

Poročilo o Rudniku Žirovski vrh
Iz poročila o izvajanju varstva pred 

ionizirajočimi sevanji in o vplivu rudnika na 
okolje izhaja, da ocenjena skupna letna efektivna 
doza zaradi rudnika predstavlja približno desetino 
dovoljene letne doze za prebivalstvo. V okolici 
odlagališč niso več izmerili povečanega sevanja, 
ki bi bilo posledica sevanja odlagališč. Izmerjeni 
nivoji zunanjega sevanja na odlagališčih so bili 
na nivoju naravnega ozadja. V lanskem letu RŽV 
tudi ni izvajal aktivnosti, ki bi dodatno povečale 
vpliv na okolje. Zaključili so izvajanje končne 
ureditve odlagališča hidrometalurške jalovine 
Boršt. V drenažnem rovu so stabilizirali še pod-
lago odlagališča. Boršt je ekološko saniran, a dela 
bodo še potrebna, ker se premika podlaga. Po letu 
1991, ko so ugotovili plazenje, so izpeljali več 
ukrepov za zaustavitev, stanje pa bo zadovoljivo, 
ko bodo premiki le do dva centimetra na leto.

Pristojno ministrstvo je z zaključeno ekološko 
sanacijo ustavilo zagotavljanje financiranja in 
tako poslovni načrt za letošnje leto še ni potrjen, 
kajti prešli naj bi pod Agencijo za radioaktivne 
odpadke. Svetniki so izrazili prepričanje, da 
mora biti uprava RŽV v Todražu, kar je potrdil 
tudi direktor in dodal, da so tam arhivi, tehnična 
podpora, inštrumenti in da nadzor in uprav-
ljanje najbolj skrbno opravljajo domači ljudje. 
Občinski svet je sprejel sklep o zagotavljanju 
financiranja za sanacijo Boršta.

Milka Burnik

Leopold Kržišnik, ki je bil na listi Slovenske 
demokratske stranke na zadnjih lokalnih volit-
vah izvoljen v Občinski svet Občine Gorenja 
vas - Poljane, je konec meseca junija 2011 na 
župana Milana Čadeža in komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskem 
svetu občine naslovil odstopno izjavo. V njej 
je pojasnil, da s prvim julijem 2011 odstopa s 
funkcije občinskega svetnika, prav tako odstopa 
tudi kot član odborov občinskega sveta in kot 
član občasnih komisij. Kot razlog je navedel 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 

Mandat člana občinskega sveta je kot 
naslednji z liste kandidatov SDS v prvi volilni 
enoti pripadel Mariji Pisk, ki pa funkcije svetnice 
ni sprejela. Tako je o možnosti za nadomestitev 
Kržišnika župan obvestil Cirila Aliča kot nasled-
njega z liste, ki je sprejel ponujeno možnost. 

Ciril Alič je predsednik sveta KS Javorje. Kot 
je povedal, je novo nalogo sprejel z vso odgo-
vornostjo, zato se bo trudil, da ne bo razočaral 
tako Kržišnikovih kot svojih volivcev. Prepričan je 

tudi, da bo kot predsednik sveta KS veliko laže 
in bolj nazorno predstavil in zastopal potrebe 
svojih volivcev.

T. Š.

V prijetno opremlje-
nem kotičku »Ko vem, 
kaj jem« lahko kupite ve-
dno sveže proizvode višje 
kakovosti lokalnih ponud-
nikov iz Škofjeloškega 
pogorja. Proizvodi imajo 
blagovno znamko Babica 
Jerca in Dedek Jaka ter 
certifikat oz. potrdilo 
ekološke pridelave in 
oznako Slovenski med. 
Na policah so tudi domači 
rokodelski izdelki. 

»Ponudba izdelkov 
se je od odprtja kotička 
podvojila,« je zado-
voljen Ivan Kavčič, dol-
goletni vodja trgovine. 
To kaže tudi na potrebo 
po domačih dobrotah, ki so že skoraj izginile s 
trgovinskih polic, in odraža odnos do domače 
pridelane hrane, ki spet pridobiva veljavo. Po-
nudba obsega domače pekovske in slaščičarske 
izdelke (kruh, piškoti, rezanci), jajca, izdelke iz 
sadja, mesne izdelke iz škofjeloške klavnice in 
drugih domačih ponudnikov, ekološko pride
lane mlečne izdelke iz škofjeloške mlekarne in 
izdelke domačih ponudnikov, kislo repo, zelje 
in kumarice, mleko in mlečne izdelke, sokove 
in domače žgane pijače in likerje, zeliščne 
pripravke, čaje ter rokodelske izdelke.  

Ponudbo dopolnijo večkrat na teden, glede 

Domači kotiček v Poljanah

Ponudba lokalnih 
pridelovalcev na enem mestu
V špecerijski trgovini Kmetijsko gozdarske zadruge v Poljanah je od srede septembra 
odprt lično urejen Domači kotiček, ki je rezultat evropskega Leader projekta Mreža 
kotičkov. Partnerja projekta sta KGZ Škofja Loka in Klavnica Škofja Loka.

na kratkotrajnost živil, tako da so vedno sveža. 
Novi ponudniki so zelo dobrodošli Po besedah 
Ivana Kavčiča bodo pestro ponudbo še obogatili. 
Za dodatne informacije se lahko oglasijo kar v 
trgovini.

Želja vodje trgovine je, da bi se domačini 
dolgoročno odločili v čim večji meri ekološko 
pridelovati tudi več zelenjave in sadja, ki bi ga 
ponudili v Domačem kotičku.  S tem ne bi samo 
obogatili ponudbe, ampak prispevali k bolj zdrave-
mu načinu prehranjevanja tu, kjer je narava še dobro 
ohranjena in obstajajo pogoji za tako pridelavo.  

Tadeja Šubic

Alič je novi član občinskega sveta

Ciril Alič
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Zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z 
nitrati iz kmetijskih virov je celotno območje 
Slovenije opredeljeno kot ranljivo območje, 
kar določa Uredba o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov 
(Ur. l. RS 113/2009). Zato je za celotno Slo-
venijo določen maksimalni letni vnos dušika 
iz živinskih gnojil, ki ne sme presegati 170 kg 
N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, na ravni 
kmetijskega gospodarstva. Uredba tudi določa 
čas, ko je gnojenje z gnojevko in gnojnico na 
zemljiščih brez zelene odeje prepovedano – to je 
od 15. novembra do 15. februarja. Na zemljiščih 
z zeleno odejo pa je gnojenje z gnojevko in 
gnojnico prepovedano od 1. decembra do 15. 
januarja, vedno pa je prepovedano na tleh, ki 
so nasičena z vodo, prekrita s snežno odejo in 
na zamrznjenih tleh. 

Na kmetijskih površinah ob vodotokih je pri 
gnojenju z organskimi gnojili treba upoštevati 
obvezen odmik, in sicer petmetrski odmik 
gnojenja pri vodotokih II. reda (pritoki Sore) in 
15metrski odmik gnojenja pri vodotokih I. reda 
(Sora). Nadzor nad izvajanjem uredbe izvajajo 
inšpektorji, pristojni za kmetijstvo, ki lahko ob 
ugotovljenih nepravilnostih pravne in fizične 
osebe oglobijo s 400 do 5000 evri. 

Tako živinska kot mineralna gnojila je 
treba uporabljati gospodarno, torej v skladu 
s potrebami rastlin. Te se določijo na podlagi 
pričakovanih pridelkov, tipov tal, razmer v 

tleh, podnebnih razmer, rabe zemljišč in drugih 
pridelovalnih razmer.

Tudi gnojiti je treba strokovno
Z gnojenjem vračamo zemlji le tisto, kar 

smo ji s pridelkom odvzeli. Dober gospodar 
na svojih zemljiščih skrbi za redno vzdrževanje 
in obdelovanje kmetijskih zemljišč, skrbi za 
vzdrževanje in izboljševanje rodovitnosti tal z 
ustreznim načinom rabe, upošteva strokovna 
priporočila o gnojenju z organskimi gnojili 
itn. 

Za strokovno utemeljeno in gospodarno 
gnojenje sta osnovna pogoja poznavanje fizikal
nih lastnosti določene površine in poznavanje 
kemičnih lastnosti zemlje, ki jih ugotovimo 
z analizo. Osnovna kemična analiza zemlje 
nam poda parametre o vsebnosti organske 
snovi v tleh, kislosti tal, pH, vsebnosti P2O5 
in K20. Specialna analiza za pridelovalce 
sadja in zelenjave pa nam poda tudi vrednosti 
mikroelementov v tleh. Na osnovi take analize 
v strokovni službi pripravimo gnojilni načrt, 
torej, kaj in koliko zemlji še manjka za zagoto-
vitev osnovne založenosti. Pri tem upoštevamo 
najprej hranila iz živinskih gnojil, ki jih imajo 
kmetje doma, in izračunamo, kaj in koliko 
mine ralnih gnojil bo še treba dokupiti za dose-
ganje želenega pridelka. 

Vloga organskih gnojil v tleh je znana že več 
kot tisoč let. Pred leti so bila organska oziroma 

živinska gnojila že manj cenjena. Danes pa 
zaradi dragih mineralnih gnojil iz uvoza spet 
dobivajo vse večji pomen pri gospodarnem 
kmetovanju, kar je tudi prav.  

Živinska gnojila so nepogrešljiv vir humusa 
v tleh, s katerim ohranjamo trajno rodovitnost. 
Z njimi oskrbujemo tla z rastlinskimi hranili, ki 
so večinoma vezana na organsko snov in počasi 
dostopna rastlinam. Primeren čas za gnojenje z 
organskimi gnojili je takrat, ko rastlina raste. To 
najlažje zasledujemo pri gnojenju travinja, pri 
gnojenju poljščin in vrtnin pa moramo živinska 
gnojila zadelati v zemljo že pred setvijo, jih 
torej dati na zalogo. 

Pripravki 
Prebivalci na podeželju se večkrat soočajo 

s problemom neprijetnega vonja, ki se pojavlja 
pri gnojenju kmetijskih površin z živinskimi 
gnojili, predvsem z gnojevko. Plini, ki se pri 
tem sproščajo, niso v tako velikih koncen-
tracijah, da bi bili škodljivi za zdravje. So pa 
vseeno zelo neprijetni in moteči za prebivalce 
v okolici večjih kmetijskih področij, saj je 
tam gnojenje z gnojevko praviloma po vsaki 
košnji. Prav tako je priporočljivo (to določajo 
tudi občinski odloki o cestah), da je treba po 
končanem gnojenju cesto očistiti, da zaradi 
navožene zemlje in gnoja na cestišču ne bi bila 
zmanjšana prometna varnost. 

Za zmanjševanje neprijetnega vonja pozna-
mo na tržišču dva pripravka, ki ju uporabljamo 
za izboljšanje uporabnosti gnojevke in gnojila. 
Oba pripravka tudi dokazano zmanjšujeta 
sproščanje plinov pri aplikaciji gnojevke. 

Plocherjev preparat za gnojevko in gnojnico 
spreminja zorenje obeh iz anaerobne (gnijoče) 
v aerobno (trohnečo) obliko. Zato se izboljša 

Gnojenje z živinskimi gnojili

Smradu v okolici in hlevu se lahko izognemo
Gnojenje z živinskimi gnojili je nujno potrebno, a ob spoštovanju predpisov, kdaj 
in kako gnojiti, da se prepreči morebitno onesnaženje vode z nitrati. Čeprav pri 
tem opravilu brez smradu v okolici ne gre, pa ga je mogoče v določeni meri 
zmanjšati.

Kaj so gnojila?
Gnojilo je katera koli snov, ki vsebuje dušikovo 
spojino/spojine in je namenjena spodbujanju 

rasti rastlin. Organska gnojila so živinska 
gnojila in druga gnojila organskega izvora, 

kot so komposti iz rastlinskih ostankov, 
blato čistilnih naprav, ostanki predelave 
bioplinarn, mulj, šota in druga gnojila v 

skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav  v kmetijstvu, 
in predpisom, ki ureja obdelavo biološko 

razgradljivih odpadkov.
Živinska gnojila so hlevski gnoj, gnojevka in 
gnojnica. Hlevski gnoj so iztrebki domačih 

živali, kot sta blato in seč, pomešani s steljo. 
Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta 
blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom 
nastilja in z večjim ali manjšim dodatkom 

vode. Gnojnica je mešanica seča domačih 
živali z vodo in snovmi, ki nastajajo iz seča 

zaradi naravne presnove, ter odcednih voda 
iz gnojišč. Med živinska gnojila uvrščamo tudi 

kompostiran hlevski gnoj.
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Študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo 
pod vodstvom svojih mentorjev pogosto sodelu-
jejo z Občino Gorenja vas  Poljane pri pripravi 
različnih arhitekturnih rešitev. Tako je nastala 
tudi delavnica Podzemni objekti Rupnikove 
linije, na kateri je sodelovalo 15 študentov višjih 
letnikov pod mentorstvom Igorja Seljaka in 
Aleksandra Ostana. Spomladi začeta delavnica 
je dala veliko zanimivih in ambicioznih idej, 
ki so jih septembra predstavili na Občini. Kot 
je povedala Marjeta Šifrar, višja svetovalka 
za področje turizma in razvojnih projektov, 
bodo ideje podrobneje preučili in izvedljivejše 
mogoče kdaj tudi uresničili. 

Tako se jim zdi zelo primerna ureditev 

sprejemnice, pisarne, sanitarij in predstavit-
venega prostora, v katerem bi obiskovalcem 
prikazovali, kako so gradili bunkerje, kakšno 
orodje so uporabljali … To je za zdaj le ideja, saj 
finančnih sredstev za njeno uresničitev nimajo. 
Laže izvedljiva se Šifrarjevi zdi ideja študentov, 
da bi površinske bunkerje, ki so raztreseni po 
Žirovskem vrhu, umetniki v okviru kakšnega 
dogodka za kratek čas »oblekli« in tako pop-
estrili njihovo zunanjost.  

Konec meseca očiščevalna akcija
Da bo ogled Rupnikove linije za obiskovalce 

še bolj dostopen, so pred meseci uredili vhod 
v utrdbo Goli vrh. Odkopali so prvotni vhod in 

Občina Gorenja vas  Poljane skladno z 
Uredbo o ravnanju s komunalnimi odpadki 
ne sme več prevzemati gradbenih odpadkov 
in odpadnih azbestno-cementnih izdelkov 
(salonitna kritina, cevi ipd.), ker ti odpadki 
ne spadajo med komunalne odpadke. Kristina 
Knific z občine nam je pojasnila, da zato ni 
več mogoče oddajati teh odpadkov v zbirnem 
centru Todraž.

Gradbene odpadke lahko oddate pri
stojnemu zbiralcu teh odpadkov. To je npr. 
Gramoznica Bistrica, in sicer po predhodnem 
dogovoru z upravljavcem gramoznice, ki je 
dosegljiv na telefonski številki 041731030. 

Smradu v okolici in hlevu se lahko izognemo
tudi klima v hlevu, zmanjšata se populaciji muh 
in patogenih organizmov, gnojevka postane 
bolj tekoča in homogena. Potreba po mešanju 
gnojevke se zmanjša, njena Ph-vrednost se 
zniža. Amoniak se veže v amonijev karbonat in 
v beljakovine mikroorganizmov. V hlevu se tako 
občutno izboljšajo mikroklimatske razmere, saj 
se sprošča manj amoniaka, žveplovodika in 
ostalih plinov neprijetnega vonja. Pri aplikaciji 
take gnojevke po zelenih rastlinah ne prihaja 
do ožigov. Hranila v gnojevki so močneje 
vezana in se manj izpirajo v tla, kar zmanjša 
nevarnost za onesnaževanje voda. Taka aerobno 
preperela gnojevka pospešuje tvorbo humusa v 
tleh in izboljšuje rodovitnost tal. Vsi Plocher-
jevi preparati so dovoljeni tudi pri ekološkem 
kmetovanju. 

Pripravek Glenor KR+Zn/Se krmimo 
živalim in jih s tem oskrbimo tudi s cinkom 
in selenom. Poleg zmanjšanega smradu pri 
aplikaciji gnojevke se občutno izboljša klima 
v hlevu, gnojevka postane bolj tekoča in ho-
mogena. Taka gnojevka spodbuja rast korenin 
in ne povzroča ožigov, četudi ni razredčena z 
vodo. Rastline, gnojene s tako gnojevko, so 
tudi odpornejše na sušo. Amoniak se pri teh 
gnojevkah veže na minerale gline in površino 
alg. To se delno dogaja že v prebavnem traktu 
živali pa tudi med skladiščenjem. Pri uporabi 
take gnojevke se sprošča občutno manj ne-
prijetnega vonja. Ugotovili so tudi, da lahko 
živinorejske kmetije z uporabo Glenor KR+Se/
Zn in obtežbo živali vsaj 1,8 GVŽ/ha pridelu-
jejo krmo za živino brez dodatnega gnojenja z 
mineralnimi gnojili. Pripravek Glenor KR+Zn/
Se se lahko uporablja tudi v ekološkem kme-
tovanju. 

Germana Pivk,  
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Ohranjanje kulturne dediščine

Kako oživiti Rupnikovo linijo?
Kako privabiti obiskovalce, da si ogledajo obrambno linijo, ki sicer ni nikoli 
služila svojemu namenu, a s svojo velikostjo zbuja občudovanje? To je bilo vodilo 
študentske arhitekturne delavnice, ki je prinesla več zanimivih rešitev.

ga uredili, saj je bilo pred tem možno v utrdbo 
vstopiti le skozi strelno lino. Otvoritev vhoda, 
ki je sofinanciran s sredstvi Evropske unije 
– evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo, bo novembra v okviru prazno-
vanja občinskega praznika. Pred tem dogodkom 
pa bo očiščevalna akcija, na katero so vabljena 
tako društva kot posamezniki. 

V rovih je zaradi nenadnega prenehanja 
gradnje Rupnikove linije ostalo precej orodja, 
predmetov in materiala. Zato so si sredi okto-
bra Rupnikovo linijo ogledali tudi predstavniki 
Gorenjskega muzeja. Preučili bodo, kako 
najprimerneje shraniti in zaščititi najdene 
predmete, orodja in material, da bi jih v čim 
večji meri ohranili in lahko dali na ogled 
obiskovalcem.  

Tina Dolenc

Gradbeni in azbestno-cementni odpadki

Nič več v Todraž

Nekaj časa bo še možna oddaja na deponijo ne-
nevarnih odpadkov Draga, kjer se je prav tako 
treba prej dogovoriti, in sicer lahko to storite 
preko telefonske številke 04/5131525.

Odpadne azbestnocementne izdelke (sa-
lonitna kritina, cevi ipd.) je mogoče oddati na 
deponijo nenevarnih odpadkov Ostri vrh pri 
Logatcu, in sicer po predhodnem dogovoru 
z upravljavcem. Pokličite telefonsko številko 
01/7508114 ali 041/716619.

Stroške prevoza in odlaganja morate plačati 
sami. Za dodatne informacije lahko pokličete 
Kristino Knific na številko 04/5183122.

P. N.
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1. Predmet javnega razpisa:
Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine v skupni višini 
6000 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE 
(v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih občine Gorenja vas - 
Poljane, na katerih ni 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 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 150 evov na populacijski ekvivalent (PE – enota zmogljivosti 
čiščenja MKČN). 
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 ipd).
b) Upravičenec ima urejeno stalo prebivališče v stavbi in je lastnik stavbe, iz katere 

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

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

d) MKČN mora biti vgrajena v letu 2009 ali 2010 ali 2011 in v funkciji obratovanja z 
vsaj 50 % obremenitvijo oziroma zmogljivostjo čiščenja (za obremenitev z 1 PE 
šteje 1 prebivalec s stalnim prebivališčem v stavbi).

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

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

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

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

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

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

pridobivanja nepovratnih sredstev.

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 jo 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) navodilo za vzdrževanje (obratovanje) MKČN in obratovalni dnevnik s podatki o 
upravljavcu MKČN, izvajanju nadzora, rednega in izrednega vzdrževanja, motnjah 
in neskladnostih pri obratovanju ter izvedenih ukrepih za njihovo odpravo; 

3) pogodba o upravljanju (glej pogoj pod točko 3b); 
4) 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 enostavno gradbeno dovoljenje, če je to zahtevano 
s predpisi o graditvi objektov; 

5) dokazilo o lastništvu MKČN (račun);
6) izjava o lastništvu, podatkih o sofinanciranju MKČN;
7) pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec;
8) parafiran vzorec pogodbe;
9) pisni dogovor o med upravičenci, če je dotična MKČN v lasti več oseb.
Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 
87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 15. novembra 2011 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 2011«. 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 15. novembra 2011 ob 12. uri. 

6. Postopek obravnavanja vlog: 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, 
ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo 
s sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, se bo prosilca pozvalo 
k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev znaša 8 dni. Roka dopolnitve ni mogoče 
podaljševati. Če vloga ne bo pravočasno dopolnjena ali bo vloga kljub dopolnitvi 
še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do 
porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev 
v tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta.
Vlagatelji bodo do 15. decembra 2011 obveščeni o izidu razpisa. Sklep o dodelitvi 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v letu 2011 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 15. 11. 2011, in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane, dostopna 
pa je tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si/razpisi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, 
na tel. št. 04/51 83 122, Kristina Knific. 

Župan Janez Milan Čadež  

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

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (Uradni list RS št. 53/2011)  
in Pravilnika  o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas - Poljane  

(Ur. l. RS št. 121/2003 in 23/2011, Pravilnik) objavljamo

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

v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2011
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Trebijski avto s podvozjem vojaškega 
kamiona je štel že petintrideset let in postajal 
počasen, bregovi so ga upehali. Gasilstvo pa 
napreduje in teži za tem, da se čim prej pride do 
gorečega objekta, se gre vanj in se ga ne zaliva 
z vodo od zunaj kot nekdaj. 

Leta 2008 so se odločili in potrdili nakup 
novega vozila, najprimernejšega za njihov teren. 
Podvozje MAN je bilo nadgrajeno v gasilsko 
vozilo. Avto je namenjen za teren, kakršen je 
njihov, ko se je s štiristo metrov nadmorske višine 
čim prej treba dvigniti tudi na skoraj tisoč metrov 
nad morjem, če dobijo klic na pomoč. Tako z 
novim vozilom pridejo na vrh Stare Oselice, na 
Ermanovec, skoraj petnajst minut prej kot s starim 
avtom. Avto je sodoben in odgovarja standardom. 
V njem se lahko pelje štiričlanska opremljena 
posadka, ki ob prihodu k požaru takoj ukrepa.

V vozilu ni penila, temveč tri tisoč litrov vode, 
ki pri požarih v odročnih krajih pride še kako 
prav. Avto ima spredaj tudi ustrezen priključek 
za pranje cest, kar bo razbremenilo gasilca, ki je 

moral prej ročno upravljati z ročnikom.
Predaja novega vozila je bila na redni letni ve-

selici. Za srečno vožnjo ga je blagoslovil žirovski 
župnik Jereb. Slovesnosti se je poleg krajanov 
udeležilo sto petdeset uniformiranih gasilcev, 
župan Milan Čadež, iz višjih gasilskih vrst pa 
Andrej Ambrožič in Roman Kokelj, ostale pa je 
v Kočevje preusmerila gasilska olimpijada. 

Zbrati bo treba skupaj 180.000 evrov 
V zadnjih letih so bili izkupički prireditev, 

veselic in koncertov namenjeni v sklad za novo 
vozilo. Nekaj evrov so nabrali tudi z zbiranjem 
starega železa, čeprav se jim zdi, da ob tem opravilu 
izgledajo kot Cigani. K finančnemu prispevku so 
povabili krajane KS Trebija, ki so prispevali po 
lastnih zmožnostih. Plan in želja gasilcev je bila 
300 evrov na gospodinjstvo, kar pa ni bilo vedno 
izvedljivo. Kamion so morali pridobiti, kredit pri 
nadgrajevalcu še ostaja. Prodali so stari avto, a ni 
navrgel toliko, kot so upali, da bo. Iz njega so v novo 
vozilo prenesli črpalko in drugo možno opremo. 

Občina je prispevala sredstva, ki so namenjena 
za občinsko poveljstvo. To potem naprej financira 
posamezne investicije v gasilskih društvih. V dveh 
letih bodo tako od občine dobili 82.000 evrov. Cena 
novega vozila je bila 180.000 evrov.

PGD Trebija spada v prvo, najnižjo katego-
rijo gasilskih društev glede na velikost območja 
oziroma požarnega rajona in števila prebival-
cev. Po vključenosti mladine v gasilske vrste 
in tekmovalnih uspehih se lahko merijo tudi 
z drugimi društvi iz višjih kategorij. Članstva, 
tudi gasilsko izobraženega, imajo veliko. Glede 
na lego Trebije gasilci pogosto priskočijo na 
pomoč drugim društvom v občini in tudi mej
nemu društvu Dobračeva iz občine Žiri.

Milka Burnik

V ta namen so organizatorji projekta izdelali 
spletno hišo, kjer so opozorili na nevarnosti in 
napisali napotke, kako lahko požar preprečimo. 
Spletna hiša je na voljo na spletni strani Uprave 
RS za zaščito in reševanje http://www.sos112.
si ali na spletni strani GZ Slovenije http://
www.gasilec.net. Na obeh spletnih straneh 
boste našli tudi napotke, kaj morate storiti, 
če izbruhne požar in kako ravnati v primeru 
požara.

V okviru meseca požarne varnosti so po vseh 
gasilskih domovih v občini različne aktivnosti. 
Katere (nekaj aktivnosti so društva že imela v prvi 
polovici meseca), si oglejte v tabeli. Več informa-
cij dobite pri predstavnikih posameznih PGD.

Kaj storiti, če izbruhne požar?
Ostanite mirni. Če niste v življenjski nevar-

nosti, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar 
z razpoložljivimi sredstvi. Poskrbite za varen umik 

Mesec požarne varnosti

Ste storili vse za varen dom?
Tako se glasi slogan letošnjega projekta Oktober – mesec požarne varnosti, ki 
ga pripravlja Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo 
Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Rdeča nit letošnjega 
meseca požarne varnosti je opozarjanje, da v varnem zavetju doma in njegovi 
neposredni okolici obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar.

ljudi in živali. Če ugotovite, da ognja ne morete 
pogasiti sami, pokličite številko 112. Ob klicu na 
112 povejte: kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je 
zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečen-
cev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na 
kraju nesreče in kakšna pomoč je potrebna. 

Dobro je tudi vedeti, da številko 112 lahko 
pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno 
medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali 
policijo. Številko 112 lahko brezplačno kličete 
s stacionarnega in mobilnega telefona (tudi, če 
je račun prazen) v vseh državah EU.

Lidija Razložnik

Možne nevarnosti v in ob hiši
http://www.sos112.si/slo/

Požarna varnost

PGD Trebija ima novo gasilsko vozilo
Fizične aktivnosti prostovoljnih gasilskih društev v celoti temeljijo na prosto-
voljni bazi, hkrati pa društva večinoma sama zalagajo in kupujejo opremo. Že 
dolgo pričakujejo večji posluh pri nabavi gasilske opreme s strani države, ostalo 
delo in gasilske aktivnosti pa bi še vedno temeljile na prostovoljstvu krajanov.
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Pobudo za nastanek monografije sta dala 
skrbnik Foto muzeja Vlastja Franc Temelj in 
Simončičeva hči Jelka. Idejo sta pred štirimi leti 
predstavila dr. Primožu Lampiču, kustosu za 
fotografijo v Muzeju za arhitekturo in obliko-
vanje, avtorju več monografij in strokovnjaku za 
fotografijo. Rezultat je knjiga, ki na 200 straneh 
poleg predstavitve Simončičevega njegovega 
dela s strokovnega fotografskega vidika zajema 
tudi okrog 150 reprodukcij fotografij. Izšla bo 
novembra v okviru občinskega praznika. Kot 
je dejal Temelj, je to najprimernejši način, da se 
Simončiču oddolžimo za njegov velik prispevek k 
razvoju fotografije, nastanku fotografskih klubov 
in njegov trud nasploh. 

Ker gre za obsežen projekt, so se pri promociji 
in zbiranju sredstev za izdajo monografije pov-
ezali s Kulturnoumetniškim društvom Trata  
Gorenja vas. Predsednica društva Simona Kokelj 
je povedala, da bodo stroške izdaje delno pokrili 
s prodajo knjige,  s sredstvi Foto muzeja Vlastja 
in prispevkom Občine Gorenja vas  Poljane. 
Kljub temu pa bo velik del od potrebnih 12.000 
evrov treba pridobiti od sponzorjev.

Eden redkih  
fotografskih muzejev v Sloveniji

Vlastja Simončič je ob svoji 80letnici v 
starem župnišču v Gorenji vasi odprl Foto 

muzej Vlastja, v katerem je na ogled vsa 
njegova zbirka fotoaparatov in pripomočkov. 
Nekaj let ga je vodil sam, potem je bil nekaj 
časa zaprt, dokler ni leta 1999 postal skrbnik 
muzeja in kustos Franc Temelj, sicer ljubiteljski 
fotograf, Vlastjev učenec in prijatelj. Temelj si 
prizadeva, da je muzej odprt vsaj nekaj ur na 
teden. Tako je vsak petek po službi od aprila do 
konca septembra med 15. in 18. uro pripravljen 
na vodenje po zbirki. Obiska sicer ni veliko – 
kot pravi Temelj, so najpogostejši obiskovalci 
šolarji in upokojenska društva –, a z rednim 
zračenjem prostorov skrbi, da zbirka ne bi pro-
padala. Še več, pridobil je celo nove eksponate, 
ki so jih prispevali Vlastjevi prijatelji, znanci, 
zato bi bilo treba zbirko na novo razporediti po 
prostorih. Rešiti bi bilo treba tudi prostorski 
problem, saj je zdajšnja stavba stara in več kot 
potrebna obnove. A sredstev za obnovo župnija, 
ki je lastnica hiše, nima. Tudi občina nima na 
razpolago drugega primernejšega prostora, 
prav tako ne sredstev za gradnjo nove stavbe. 
Kljub temu Temelj ostaja optimist, saj pravi, da 
obstajata interes in pripravljenost ljudi, da se 
najde rešitev. Zapuščina Vlastje Simončiča bi 
namreč morala dobiti mesto, kot si ga zasluži, 
poleg tega pa v Sloveniji ni veliko fotografskih 
muzejev s tako obsežno zbirko, kar bi lahko 
občina s pridom izkoristila kot promocijo. 

Spoštovan doma in v tujini
Mogoče se namreč prav domačini premalo za-

vedamo njegovega pomena. Veliko domačinov, 
predvsem mlajše generacije, se Vlastje spominja 
kot gospoda, ki so mu sinice jedle iz ust in rok. 
Starejšim je verjetno ostal v spominu po tem, 
da je bil prisoten na vseh dogodkih v občini, ki 
jih je tudi ovekovečil s svojim fotoaparatom, po 
fotografskih krožkih, foto klubu. Janez Kosmač, 
predsednik kluba Mavrica, kjer je Vlastja deloval 
tudi kot mentor foto sekcije, pa je ob Simončičevi 
smrti septembra 2000 takole zapisal: »Vlastja 
je bil eden od stebrov slovenske novinarske, 
medicinske, gledališke, eksperimentalne in 
umetniške fotografije. Bil je učitelj in mentor 
številnih foto klubov in krožkov ter častni član 
mnogih fotografskih organizacij in zvez doma 
in v tujini. Leta 1991 mu je mednarodna orga-
nizacija za umetniško fotografijo podelila najvišji 
naslov HON ESFIAP.«

Tina Dolenc

Zadnjo septembrsko nedeljo smo občinski odbori SDS iz Železnikov, 
Žirov, Škofje loke, Gorenje vasi  Poljane, Idrije in Cerknega organizirali 
že 11. srečanje članov in simpatizerjev SDS na Blegošu.

Vreme nam je bilo tokrat zelo naklonjeno, saj nas je celo nedeljo grelo 
jesensko sonce. Na začetku je na Blegošu zadonela slovenska himna, 
nato je vse zbrane pozdravil občinski svetnik SDS in povezovalec Roman 
Demšar s Hotavelj. Prvi je spregovoril domači župan, poslanec in pred-
sednik OO SDS Gorenja vas  Poljane Milan Čadež. Poudaril je pomen 
tega srečanja, ki je bilo doslej vedno dobro obiskano, število udeležencev 
pa se iz leta v leto povečuje. Letošnjega srečanja so se udeležili tudi 
mnogi člani izven meja Gorenjske: z Iga je z družbo prišla poslanka in 
predsednica ženskega foruma Alenka Jeraj, iz MO SDS Novo mesto pa 
številna druščina s poslancem Ivanom Grillom. Pri organizaciji sta letos 
prvič sodelovala tudi odbora Idrija in Cerkno, kar je dokaz, da ta čudovit 
dogodek na Blegošu res povezuje in iz leta v leto raste. 

Poslanca Milenko Ziherl in Rado Likar sta udeležence pohoda nago-
vorila s kratkim in jedrnatim nagovorom. Poslanec Branko Grims je kot 
vedno popestril srečanje na Blegošu s slikovitim prikazom dejanja vlade 
v preteklem mandatu. Zadnji nagovor pa je pripadel glavnemu gostu s 
Koroške, poslancu Miru Petku, ki je v svojem govoru slikovito primerjal 
častilca Blegoša, našega rojaka Ivana Tavčarja, s svojim Prežihovim 
Vorancem. Seveda pa ni manjkalo pohvalnih besed za to srečanje v 
čudovitem okolju Poljanske doline.

Druženje je trajalo do poznih popoldanskih ur in kot vsako leto, 
smo tudi letos postregli z okusnim Kajbetovim golažem, ki je postal 
kar zaščitni znak našega srečanja. Obisk srečanja je resnično presegel 
pričakovanja in prav lepo vabljeni naslednje leto na Blegoš.

OO SDS Gorenja vas - Poljane

Letošnje srečanje je bilo v Do-
lini pod Brlogom. Gostitelj je bil 
občinski odbor SDS Šentilj. Kljub 
sprva ne preveč vzpodbudnemu vre-
menu se ga je udeležilo veliko pred-
vsem starejših članov in simpatizer-
jev SDS – Slovenske demokratske 
stranke iz vse Slovenije. Iz naše 
občine nas je bilo dvanajst. 

Srečanje je bilo namenjeno pred-
vsem prijateljskemu druženju in 
izmenjavi stališč glede vsebine refe

rendumskih vprašanj pred super referendumsko nedeljo. Kakšno je bilo 
mnenje SDS, je bilo že dolgo znano in se je na srečanju samo potrdilo. 
Prisotne so pozdravili in nagovorili vodilni predstavniki stranke: v imenu 
gostitelja predsednik občinskega odbora SDS Šentilj, nato pa še predsed-
nik kluba seniork in seniorjev SDS Mitja Ljubeljšek, podpredsednica SDS 
Sonja Ramšak, glavna tajnica SDS Anja Bah Žibert, dr. Vinko Gorenak, 
France Cukjati in evropski poslanec dr. Milan Zver.

Družabno srečanje in druženje se je ob pogostitvi in živi glasbi na-
daljevalo do poznega popoldneva, končalo pa s srečelovom, na katerem 
je imela največ sreče med vsemi prisotnimi Marija Bogataj iz Javorij. 
Njenega novega kolesa smo bili iskreno veseli tudi ostali. 

Naj zaključim z zahvalo občinskemu odboru SDS Šentilj za gos-
toljubje in občinskemu odboru SDS Gorenja vas  Poljane za pokritje 
prevoznih stroškov. Leopold Kržišnik

Strankarski kotiček

Blegoš 2011 – dogodek, ki povezuje
Strankarski kotiček

Festival KSS – srečanje seniork  
in seniorjev SDS

Miza z udeleženci iz naše občine

100-letnica rojstva Vlastje Simončiča

Ob jubileju izdali monografijo
Letos mineva 100 let od rojstva mednarodno priznanega in večkrat nagrajenega 
fotografa Vlastje Simončiča, ki je od leta 1971 živel in deloval v Gorenji vasi. 
Obletnici se bodo poklonili z izdajo monografije.

Franc Temelj, kustos in skrbnik Foto muze-
ja Vlastja: »S to knjigo se lahko Vlastju 
poskušamo oddolžiti za njegov prispevek na 
področju fotografije.«
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V sredo, 26. oktobra 2011, bo ob 13. uri v 
veliki sejni sobi UE Škofja Loka delavnica za pod-
jetnike z naslovom Obisk davčnega inšpektorja. 
Udeleženci bodo na številnih primerih iz prakse 
spoznali, kako se odzvati na napovedani davčni 
obisk, kako se na davčni pregled pripraviti in v 
skladu s svojimi pravicami in obveznostmi med 
njim tudi ravnati. Izvedeli boste tudi, katere 
so najpogostejše napake podjetnikov na tem 
področju, ki imajo v primeru ugotovitve nepravil-
nosti za podjetje tudi finančne posledice. 

Delavnico bo vodila Simona Štravs, direk-
torica družbe Deps consulting, predsednica in 
davčna svetovalka Zbornice davčnih svetovalcev 
Slovenije. Strošek za udeležbo na delavnici je 20 
evrov in davek. Prijave in dodatne informacije 
s podrobnejšim programom so na voljo na 
Razvojni agenciji Sora, pri Juliji Primožič, na 
telefonski številki 04/50-60-223 ali po e-pošti: 
julija.primozic@ra-sora.si oziroma na spletni 
strani www.ra-sora.si.

L. R. 

V gasilskem domu na Trebiji je na 
razpolago 100 m² veliko vseljivo 

stanovanje. Je brez opreme, v prvem 
nadstropju in mansardi, z ločenim vhodom 
in samostojnim ogrevanjem na olje. Oddali 

bi ga potencialnemu hišniku gasilskega 
doma. Informacije lahko dobite na 

telefonski številki 041/599-837.

V preteklem obdobju je bilo na projektu 
toplic izvedenih kar nekaj aktivnosti. V lan-
skem letu je bila zaključena elektrifikacija 
Topličarjeve kmetije. Vzporedno so potekale 
aktivnosti na testnem bajerju, ki omogoča 
testiranje vrtine ob stalnem pretoku vode, na 
podlagi česar se opazuje, ali so pritisk, pretok 
in temperature vode konstantni. Bajer je sicer 
večnamenski, tako da je v njem mogoče tudi 
kopanje.

»Vodo smo dali v balneološko analizo in jo 
primerjali s tisto, ki priteče iz obstoječega izvira 
nedaleč stran od vrtine in v kateri so se umivali 
in zdravili idrijski knapi. Ugotovili smo, da je 
voda skoraj popolnoma enaka. Tako smo se 
odločili, da Občina Gorenja vas  Poljane kupi 
celotno Topličarjevo kmetijo, kar je na seji 
potrdil tudi občinski svet. Nakup je končan, 
Občina je kot lastnik vpisana tudi že v zemljiški 
knjigi. V letošnjem poletju smo pridobili enos-
tavno gradbeno dovoljenje in tako bomo spom-
ladi zgradili objekt, da bosta pod streho vrtina 

in pripadajoča aparatura. Določene aparature se 
bodo v bližnji prihodnosti še namestile. Poleg 
tega bo objekt služil kot servisni objekt, kjer 
bo mogoče tudi kaj kupiti,« pojasnjuje župan 
Milan Čadež.

Trenutno Občina pripravlja javni razpis, s 
katerim želi pridobiti partnerja, ki bi s svojimi 
izkušnjami in znanjem sodeloval pri pridobitvi 
primerne idejne zasnove in kasneje projekta 
za izvedbo ter pridobitev investitorjev. »Naš 
skupni cilj je, da zaživi termalni zdraviliški 
turizem. Skladno z sprejetjem OPN v lanskem 
letu smo opredelili več kot 15.000 kvadratnih 
metrov površin in jih spremili v zazidljive. Ko 
bomo skupaj z bodočim razvojnim investitor-
jem naredili idejno zasnovo, ki bo nato tudi 
podlaga za OPPN, se bo začelo konkretno delati 
na samem projektu, sicer šele na dokumentih, a 
so ti pogoj, da se lahko pristopi k taki investiciji. 
Ta pa ne bo enostavna, saj bomo posegli v dokaj 
neokrnjeno naravo,« zaključi Milan Čadež.

Lidija Razložnik

Pripravljeni na davčnega inšpektorja

Toplice

Občina z javnim  
razpisom do partnerja 
Toplice oziroma testni bajer v dolini Kopačnice je letos gostil veliko obiskoval-
cev, od enodnevnih, ki so v njem namakali noge, do tistih, ki so se pri Topličarju 
zadržali dalj časa. Najbolj navdušeni nad bajerjem so bili zagotovo najmlajši, 
ki so tam preživeli kar nekaj počitniških dni.

Okoli testnega bajerja je bilo letošnje poletje zelo živo, tam zdaj stoji nov most in tudi otroška igrala.
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Skrbeli bodo za dobro 
obveščenost javnosti

Župani vseh štirih občin na Škofjeloškem so 
konec septembra z direktorjem podjetja Dialog-
si.net Brankom Voduškom podpisali pogodbo o 
obveščanju javnosti glede projektov Odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda v porečju Sore. 

Na javnem razpisu izbrano podjetje se je s 
podpisom pogodbe zavezalo, da bo poskrbelo 
za izvedbo obveznih ukrepov glede obveščanja 
javnosti, ki so predpisani za projekte, sofinan-
cirane iz kohezijskega in strukturnih skladov. 
Tako bo za vse štiri občine izdelalo načrt 
obveščanja javnosti, ki zajema tudi izdelavo 
celostne grafične podobe za skupino projektov. 
Poleg tega bodo poskrbeli za oglasne deske, 
razlagalne table, zgibanke, brošure, ‘jumbo’ 
plakate, objave v lokalnih medijih, promocijski 
film in spletno stran skupine projektov. Naročilo 
traja do konca leta 2014, vrednost podpisane 
pogodbe pa je 171.339 evrov.

Do konca letošnjega leta predvidevajo 
izdelavo oglasnih desk, ki jih bodo postavili 
na vidnih mestih na gradbiščih, kjer se bodo 
izvajale investicije. Prav tako bodo izdelali 
plakate, ki bodo postavljeni ob glavnih vpad-
nicah vseh sodelujočih občin (na vhodu in 
izhodu iz občin), objavljali bodo članke in 
pripravili oddaje na radiu na temo promocije 
skupine projektov. Po vsej verjetnosti bodo 
do konca leta tudi že pripravili spletno stran 
skupine projektov, ostalo pa v naslednjih letih, 
so sporočili iz Dialog-si.neta.

Skupina projektov Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju Sore sicer spada v ok-
vir regionalnega okoljskega projekta Ureditev 
porečja Sore, ki predstavlja prvo večje partner-
sko sodelovanje občin na Škofjeloškem: Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. 
Projekt je sestavljen iz dveh podprojektov, in 
sicer: Oskrba s pitno vodo v porečju Sore ter 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
Sore. Skupna vrednost zadnjega podprojekta 
je ocenjena na 29,6 milijona evrov, Kohezijski 
sklad EU pa ga sofinancira v višini 15,9 mili-
jona evrov. Skupino projektov sofinancira tudi 
Republika Slovenija.

Tina Dolenc
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Dons be djal kejšna na J, mislem, de bo 
kar zanemiu. Usaka besieda, ke ja ma jemal, 
u seb skriva ogromn zgodovine, učas sieže 
use do starih Garku.

jègla
Grie za starinska verzija »igle«, ke ja 1895 

registriera Pleteršnik ket autohtuona polanska. 
Če zadieva mal bel razišema, pogruntama, de se 
j možakar muotu. Taka oblika j bla u starih cajtah 
ulik bel oršierjena, če ne cel ta glauna u zahuodn 
polovic Slovejnskiga. Tok reče že Trubar, pa 
Megiser, pa Pohlin, spričana je u večih primu-
orskih, koruoških pa routarskih nariečjah. Nej 
še ankat ponovim, de j naša špraha rezultat 
srejdnvieškiga miešajna useh sosiednih šprah, 
pa tut bel oddalenih, ket je koruoška. Učas lohk 
jesk povie več zgodovine ket arheologija.

jejda
»Ajda«. Poduobna oblika najdema še 

ponekuod po Slovejnskn, pride pa narbel gvišn 
od besiede ajd »pogan«, od niemškga Heide, ke sa 
ledje bel prepričajna, de j ta žit paršu od Tuorku. 
Tok misneja tut Niemci, ke poznaja Heidenkorn 

»pogansko žito« pa tut türkischer Weizen »turška 
pšenica«. Latinci po druh stran prauja, de j ta žit 
paršu ot Saracenu (star imie za afriške Berbere), 
fr. blé sarrasin, ital. grano saraceno, ushodnaki pa, 
de j ot Tataru, čiešk tatarka, pohanka »poganka«, 
estuonsk tatar. Gotou sa miel prou, narstarej na-
jdeni fosilni parmierki tega žita u Euruop najdema 
700 liet pret Kristusam u donšn Ukrajin, na sievarn 
obal Čarnga Muorja, kuodar sa suoj cajt ževiel tut 
Tatari pa Tuorki. U srejdn viek se j rastlina dokončn 
naselila po cieu Euruop, parva pisna omiemba 
najdema tam u 14. stol.

Na Polanskn poznama kar nieki ledinskih 
imien, spelanih z jejde, denima Jejduc pod 
Guora pa hrib Jejdu bard nad Gorejna vasjuo. 
Mikaun be bel ta imiena spelavat von z ajd, 
vondar be sam arheoluoške skopanine lohk 
dokazale, de grie dejansk za pogane. Bel gvišn 
je na tistih nivah rasla jejda ket pa de b najdl 
kešne rimske zaklade. Nakuol pa na vieš.

jêsh
»Kis«. Niemšk Essig, ta pa z latinskga ace-

tum (vidn u harvaškmu ocat).

jieparge
»Prenočišče«, tut »manjše stanovanje«. 

Besieda ma nedvuomn niemšk izvor, napis 
Herberge bote še dons vidl na marskešnmu 
penzjuonu na Niemškn. Hibridna miešanca 
Herberge + slov. končnica –ica se skriva tut u 
krajieunmu imienu Jeprca (*Herbergica), ke j 
bla srejdnviešk autociestn počivališe.

Jiermanca
Domačija u Žerouskn varh. Imie be lohk 

paršu ot imiena Jerman, slovejnene verzije 
niemškga imiena Hermann (dobesiedn pomien 
»vojščak«), kukar b lohk bel imie ta parum 
gospodarju te kmetije. Bel gvišn pride tu kar 
od zdravilne ruošce rman, nariečn tut jier-
manc. Poduobn vela za Ermanuc.

jieštarng
»Tlak, pod iz mešanice zemlje in apna«. 

Poduobna besieda poznaja tut dargli, vondar 
u prou tajk oblik je besieda čist sam polan-
ska. Pride od srejdne niemške besiede es-
terich »tlak, pod« (u modern niemšn Estrich 
označuje konkretn »estrih«). Esterich pride od 
latinske besiede astracus »tlak«, ta pa spiet od 
garške óstrakon »črepinja«. Ciela zgodovina 
Euruope u an besied.

Martin Oblak, martin.oblak@os-ivantavcar.si

Mnogi to razumejo, kot da niso nikomur 
več potrebni. Starost običajno spremlja pešanje 
zdravja. Zato starejši  potrebujejo razumevanje 
ter dodatno skrb in nego. Marsikje se s svojimi 
potrebami počutijo nerazumljeni in osamljeni, 
morda celo kot breme, ki se ga želijo mlajši 
čim prej odkrižati. 

Tako ozko gledanje na starost in na starejše 
ljudi je napačno in pogosto krivično. Obdobje 
zagnanega in učinkovitega dela imajo ti ljudje že 
za seboj. Če so nas naučili pošteno in odgovorno 
živeti v ljubezni, miru in razumevanju ter z vero 
v življenje, je to neprecenljiv dar, za katerega 
smo jim lahko vedno hvaležni. Starejši ljudje nas 
lahko bogatijo tudi v svojih visokih letih. Takrat so 

njihovi darovi bolj duhovne kot materialne narave, 
vendar zato nič manj pomembni. Starejši imajo 
bogate življenjske izkušnje, modrost in zrel odnos 
do življenja, ob njih se učimo medgeneracijskega 
sožitja in staranja, saj to čaka vse nas. 

V Javorjah skušamo starejšim sokrajanom 
pokazati, da jih cenimo. Že nekaj let zapovrstjo 
in tudi letos jim je krajevna organizacija 
Rdečega križa skupaj z župnijsko Karitas 
orga nizira skupno praznovanje ob sodelovanju 
domačega župnika Cirila Isteniča in finančni 
podpori Občine Gorenja vas  Poljane. 

Letos so bili vabljeni krajani, ki so dopolnili 
75 let in več. Odziv je bil dober, saj je prišla sko-
raj polovica od več kot 50 vabljenih. Organiza-

torji srečanja so nekaterim vabljenim priskrbeli 
tudi prevoz ter jim tako omogočili udeležbo. 
Najstarejša krajanka, ki se je udeležila srečanja, 
je bila Justina Peternel. Zdaj sicer prebiva v 
Domu starejših občanov v Škofji Loki. Zbrani 
so jo veselo pozdravili, saj je ona prva začela z 
organizacijo letnih srečanj za starejše v Javor-
jah. Kot bivša predsednica tukajšnjega Rdečega 
križa jih je tudi več let organizirala. 

Srečanje se je začelo s slovesno sveto mašo, 
kjer so bolniki lahko prejeli tudi zakrament 
bolniškega maziljenja. Ker je bilo vreme naklon-
jeno, je po maši pred kapelico žalostne Matere 
božje nastala še »gasilska« fotografija za spomin 
na ta dan. Kosilo je vabilo v bližnjo gostilno.

Iz uvodnih pozdravnih besed predsednice 
Rdečega križa Javorje Marije Kos je bilo vidno, 
da bo zadovoljstvo na obrazih povabljenih 
najboljše plačilo za trud članic. Zavedajo se, da je 
humanitarno delo, ki ga lahko opravi tak lokalni 
odbor, v zdajšnjih težjih gospodarskih razmerah 
le kaplja v morje, vendar pomaga ljudem ohraniti 
upanje. Po ubranem petju Javorskih pevcev je jed 
še bolj teknila. Malo bolj ogreti pa so vsi prisotni 
rade volje pritegnili lepim slovenskim pesmim, 
ki jih je iz svoje harmonike izvabil domačin Tone 
Kokelj. Pesem, domače vzdušje in obložena 
miza so ljudi povezale in zadržale v živahnem 
pogovoru do poznih popoldanskih ur. 

Upamo, da se naši starostniki v enakem ali 
večjem številu srečajo spet naslednje leto in ena-
ko živahno nadaljujejo pogovor. Kdo ve, koliko 
izmed njih bo imelo tudi vmes kakšno priložnost 
za srečanje in klepet s svojimi vrstniki!

Milena Alič

Leguojma po polansk
No, pa se spiet vidma. Naša rubrika j za razlika od Podbliegaških miela mal 
dali »dopust«, gotou zatu, ke j nien autor učitl po fohu, za te pa dobar vieste, 
de sa povečin še usi dama, ke tadrugi že nieki cajta dielaja.

Rdeči križ in Karitas

Skupaj organizirali srečanje za starejše krajane Javorij
Na starejše ljudi naša današnja družba pogosto gleda podobno kot na vse drugo, kar nas 
obdaja – skozi denar oziroma materialno korist. Ker starejšim pešajo moči in ne morejo 
več tako in toliko ustvarjati kot mlajša generacija, jih marsikje potiskajo v stran.
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Sanjski odnosi v 
resničnem svetu?

KORK Gorenja vas vabi na seminar z naslo-
vom Sanjski odnosi v resničnem svetu?, ki bo 
12. novembra od 9. do 14. ure v domu občine 
Gorenja vas - Poljane.

Odnosi so osnovna človeška potreba, 
hkrati pa nam povzročajo največ srčnih bolečin 
in drugih problemov na vseh življenjskih 
področjih. Ste se kdaj vprašali, kako je z vašimi 
odnosi? Jih želite izboljšati, na novo ustvariti 
ali prekiniti?

Mogoče ste že opazili, da obstajajo ljudje, 
ki so drugačni od vas? Mogoče z njimi delate 
ali živite? Mogoče ste jih želeli ali pa poskušali 
spremeniti in ob tem doživeli le razočaranje?

Mogoče ste komunikativna žena, ki je 
razočarana in jezna na svojega moža, ker 
se zdi tako ravnodušen, ali pa ste zadržan 
uslužbenec, ki s težavo dela za svojega vzki-
pljivega šefa?

Mogoče ste poročeni, imate družino in želite 
še bolj utrditi odnose?

Mogoče ste samski in se sprašujete, 
s kakšno osebo naj se poročite, da boste 
srečni?

Mogoče ste ločeni in razmišljate o novi zvezi 
ter iščete pravo osebo?

Mogoče se sprašujete, zakaj so vaši otroci 
tako različni ali zakaj je vaš edini otrok tako 
drugačen od vas?

Mogoče imate v težave v prijateljstvu, v 
zakonu ali s sodelavci?

Mogoče sanjate o sanjskih odnosih in se 
sprašujete, ali sploh obstajajo v resničnem 
svetu, če pa so, kako izgledajo in kako jih us-
tvariti ter ohraniti? Če vas zanimajo odgovori, 
se udeležite seminarja. Vsebina s seminarja 
vam bo pomagala na vseh področjih življenja 
tako doma, na delovnem mestu, v šoli, cerkvi, 
prijateljstvih … Dodatne informacije in prijave 
pri Mariji Knafelj na telefonski številki 041/928-
882 ali po e-pošti: marijaknafelj@gmail.com. 
Prijave so mogoče do zapolnitve mest.

L. R.

Podjetniki, obrtniki,  
predstavite šolarjem svoj poklic
Najboljša informacija je iz prve roke in ob 

pravem času. Tako informacijo potrebujejo naši 
učenci, ki zaključujejo osnovno šolo. Olajšati 
jim želimo izbiro nadaljnjega šolanja, zato vas 
vabimo, da nas obiščete ali nas povabite na 
obisk v vaše podjetje. Predstavite jim svoje 

delo. Povejte, zakaj ga radi opravljate. Morda jih 
boste prav vi navdušili za poklic, o katerem so 
imeli premalo informacij, da bi se lahko odločili 
zanj. Morda celo iščete nekoga, ki bo opravljal 

isto ali podobno delo, kot ga opravljate vi.
Vsi, ki bi želeli sodelovati v akciji, pišite na 
elektronski naslov OŠ Ivana Tavčarja ali 

pokličite po telefonu. Kontaktna oseba je šolska 
pedagoginja Marija Jurjevič.  

Pišete lahko na info@os-ivantavcar.si  
ali pokličete na 04/50-70-100.

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru 
evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki 
je od 19. do 27. novembra, pripravilo akcijo Bi 
prižgali letos svečo manj. Z letaki nameravajo 
spodbujati ljudi, da z manj prižganimi svečami 
ob 1. novembru prispevajo k čistejšemu zraku 
in zmanjšanju količine odpadkov. 

Kot pravijo, v novembru Slovenci prižgemo 
več sveč na prebivalca, kot kateri koli drug narod 
na svetu – kar 4.500 ton. S tem povzročimo gore 
odpadkov, ki jih je težko predelati, pri sežigu sveč 

pa se v zrak sprošča strupen plin klor. 
Akcijo podpirajo tudi slovenski škofje. 

Odzvalo pa se je tudi Svečarstvo Jurkovič, eden 
vodilnih proizvajalcev sveč v regiji, ki je nad 
akcijo ogorčeno, saj naj bi bila za potrošnike 
zavajajoča. V Sloveniji je namreč sežiganje 
odpadnih sveč prepovedno in se ne izvaja, za 
odpadne sveče pa je poskrbljeno z reciklažo. 
Zato menijo, da gre predvsem za ustrahovanje 
potrošnikov. 

T. D.

1. november

Bi prižgali letos svečo manj?

Svečka pozornosti ali tekma s sosedi?

CSD Škofja Loka nudi socialno varstveno sto-
ritev oziroma pomoč na domu tudi v občini Gore-
nja vas - Poljane. Storitev starejšim, bolnim in 
invalidom izboljša kakovost življenja, podaljšuje 
njihovo bivanje v domačem okolju ter premosti 

Pomoč na domu možna vsak delovni dan

Uporabnica storitve pomoči na domu Regina Zemljič s socialno 
oskrbovalko Danico Šubic

osamljenost. Socialne os-
krbovalke uporabnikom 
storitev pomoči na domu 
med drugim nudijo tudi gos-
podinjsko pomoč, pomoč 
pri osnovnih življenjskih 
opravilih ter pri ohranjanju 
socialnih stikov. 

Morebitnega uporab-
nika obiščejo na domu ter 
se skupaj dogovorijo o 
vrsti in obsegu pomoči. 
Storitev, ki jo financira tudi 
občina, je plačljiva in znaša 
za uporabnika 5,42 evra na 
uro. Poteka od ponedeljka 
do petka, od 7. do 15. ure. 
Za dodatna vprašanja in 
informacije je na voljo Gor-

dana Kvar, koordinatorka pomoči na domu, CSD 
Škofja Loka. Dosegljiva je na telefonski številki 
04/51-70-114 ali 04/51-70-000 ter po e-pošti 
gpcsd.skofj@gov.si

L. R.
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Invazivke so tujerodne vrste rastlin, ki so 
bile k nam prinesene iz različnih razlogov, zdaj 
pa s svojo bujno rastjo ogrožajo domorodne 
vrste rastlin. Nekateri viri navajajo, da se v 
naravi občasno pojavlja 750 tujerodnih rast-
lin, 330 pa se jih je verjetno že udomačilo. Z 
agresivno rastjo prevzemajo prostor drugim 
domačim rastlinskim  vrstam in zmanjšujejo 
biotsko raznovrstnost Slovenije. 

Invazivke so našle pot tudi v našo občino. 
Najpogosteje opažamo deljenolistno rudbekijo 
(Rudbeckia laciniata),  žlezavo nedotiko (Im-

patiens grandilufera),  kanadsko zlato rozgo 
(Solidago candensis), topinambur (Helianthus 
tuberosa) in enoletno suholetnico (Erigeron 
annuus). Posebej nevarni sta pelinolistna am-
brozija – žvrklja (Ambrosia artemisifolia ) ter 
ena od stotih najbolj invazivnih vrst na svetu, 
japonski dresnik (Fallopia japonica).

Če se vozimo po dolini, so najbolj opazne  
ob Sori, ki je med drugim tudi naravovarst-
veno pomembno območje. Opažamo, da so se 
pojavile na prodiščih, ob sotočjih, na mestih, 
kjer je bil na brežino nasut različen material 

Invazivne rastlinske vrste 

V našem okolju najpogostejša rudbekija
Invazivke so tujerodne vrste rastlin, ki ogrožajo domorodne vrste. Pojavljajo se 
tudi v naši občini in se zelo hitro širijo z okuženo zemljo. Iztrebljanje je težavno, 
saj nimajo konkurence in se zato zelo hitro razraščajo. Najbolj učinkovito je, 
če jim sploh ne damo možnosti za rast, jih pogosto pulimo in sežigamo vse 
njihove dele. 

– predvsem nedovoljeni gradbeni materiali in 
drugi odpadki, ter tam, kjer je bil izveden posek 
grmovja in drevja. Lahko smo jih nevede pripel-
jali  tudi z zemljo, s katero smo urejali vrtove 
ali okolico naših domov, zato so pogoste tudi v 
strnjenih naseljih. Zanesene so tudi na saniranih 
degradiranih območjih, kot so brežine potokov 
in rek ter cestnih usekov. Nekatere se pojavljajo 
občasno, predvsem ob Sori na prodiščih, kjer se 
prod in mivka zaradi naraslih voda premeščata 
in z njimi navzdol po reki potujejo tudi in-
vazivne vrste. Nekatere, kot na primer žlezavo 
nedotiko, kasneje izpodrinejo na primer leska 
in vrba ter druge listnate grmovnice, ki jim 
odvzamejo svetlobo za rast.  Nekatera semena 
prenašajo tudi ptice, ki prav tako prispevajo k 
hitremu širjenju teh vrst. 

Vplivi invazivnih vrst
Invazivne vrste so škodljive za naravo, neka-

tere pa celo nevarne za zdravje ljudi. Povzročajo 
zmanjšanje donosov v kmetijstvu, zmanjšujejo 
biodiverziteto in izpodrivajo domače vrste ter 
povzročajo poškodbe na infrastrukturi. Zaradi 
razraščanja koreninskega sistema popokata celo 
asfalt in beton.                                  

Japonski dresnik so v Evropo prinesli Ni-
zozemci kot okrasno rastlino leta 1823. Zraste 
več kot dva metra visoko. Steblo je kolenčasto, 
rdečerjavo, tudi mladi poganjki so rdečerjavi. 
Jeseni se listje obarva oranžno rjavo. Uspeva v 
vseh vrstah tal, najraje pa ima zmerno vlažna 
rastišča ob vodotokih. Njegove korenike se 
hitro razraščajo. Iz vsakega kolenca zraste nova 
rastlina, poskusi pa so pokazali, da tudi iz lista 
lahko zraste nova rastlina. Iz obvodnih površin 
se nezadržno širi tudi na bližnja kmetijska in 
druga zemljišča in povzroča veliko škodo v 
kmetijstvu. Posebno pogost je na saniranih 
območjih, saj se prenaša z zemljo, okuženo s 
to rastlino. 

Odstranjevanje:  Če rastlino kosimo, vsakič 
poženejo nova stebla, tako da se dresnika na ta 
način ne znebimo. Najbolje se obnese pogosto 
puljenje in zažiganje rastlinskih ostankov. 
Nekateri pravijo, da je učinkovita tudi kozja 
paša. Pomembno je skrbno spremljanje zemljišč 
in odstranjevanje takoj, ko poženejo prvi 
poganj ki oziroma ko opazimo prve rastline. 

Deljenolistna rudbekija  je bila k nam 
prinesena iz Severne Amerike kot okrasna 
rastlina. Že konec 19. stoletja so jo poskusili 
iztrebiti, vendar poskus ni bil uspešen.  V 
višino doseže do dva metra. Cvetovi so rumeni, 
podobni sončnicam, vendar manjši. Rudbekija 
je traj nica z gomoljasto odebeljenimi kore-
nikami. Pojavlja se tudi ob Savi in ob drugih 
večjih vodotokih. 

Odstranjujemo jo s puljenjem in nato 
sežiganjem ostankov. 

Tudi enoletna suholetnica je bila v Evropo 
prinesena kot okrasna rastlina sredi 17. sto-
letja. V naši občini raste ob poteh, nasutjih in 

Japonski dresnik

Zlata rozga
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Kadar je Pršutnku Pavle fuoru mom Ve-
sukga, je zmeri porajtu tomfe (tolmune), ke sa 
tuod. Al vondar be ta brt žvižgnu skoz suje retke 
zuobe. Blez se da tuod dondons vitt tokišnele 
ribe, ke sa za naša mladež že kar navarn. Ta 
leva ruoka vam be odtargu z anm žlakam. Tut 
ževinsk duohtar vam ja na zaštepa nzaj. Zatu 
je opozort mestna gospoda, de nej na hodje na 
kuopajne u te naše tomfe. Takle sulc je lohk hot 
navarn za letovišarje. Paule be djau, de j biu 
kejšn štamparle prevuč. Vam pa zagotavlama, 
de niste pejan. 

Bistra Soura se napaja oz gnoince, ke redi 
posebne sorte sulca. U tem stoletij se j tekuj 
parštimu, de mu na škodje neben drek, kej šele 
prašk, ke ga naše pralne mašine bruhaja von s 
kanalizacije. Mende ma narraj tiste cajte, ke 
se steče oz niva kravi drek pa scaunca. Takat 
se rad množi pa zgleda, de se je parvadu na 
amonijak. Je ana retka vrsta, ke i amoniak na 
požre sluznce. Takle sulc ma poudrug metar po 
doužin. Vaga mičken mejn ket mlad louc. 

H sreč je letas že za drug let naš Zvone B. 
rešu ževlejne marsketerm kopaucu. Ta narbel 
firbčne vabma h Souvar, kodar si lohk ogledaj 
lukna, ke je mende še zdej, odkar ni ribe u 
tomfu.

V našem okolju najpogostejša rudbekija

opuščenih odkopih, pa tudi na ostalih površinah. 
Ponekod po Sloveniji že prerašča cele travnike. 
Ker ima majhno krmno vrednost, negativno 
vpliva na kmetijstvo. Zacveti že pri višini deset 
centimetrov, po košnji pa znova požene, zato 
se hitro širi. 

Odstranjujemo jo s puljenjem, odstranjevan-
jem korenin in nato sežiganjem ostankov. 

V splošnem moramo skrbeti za to, da odkrito 
zemljo čim prej zasejemo s travo, zasadimo 
z avtohtonimi rastlinami, grmovnicami ali 
drevjem in tako preprečimo kalitev invazivnih 
vrst. Pazimo, da ne vnašamo zemlje, ki je 
okužena s semenom ali koreninami navedenih 
vrst. Gradbenih odpadkov in različnih zemljin 
ne nasipavamo ob vodotoke ali grape, saj bi 
se invazivne vrste tu lahko razvile prve in se 
razrasle tudi v bližnjo okolico. 

Nekatere občine in društva že pripravljajo 
širše akcije in obveščajo občane o nevarnostih 
invazivnih vrst, ki so grožnja tako kmetijstvu 
kot splošni biotski pestrosti vrst v Sloveniji.

Tadeja Šubic

Topinambur

Žlezava nedotika

Eko domine

Sulc, ujet u Souvar oktobra 2011
Ujeu se j biu na plastika, zatu merkite, kuok 

je metlete u soura. Se zna narest, de pride na 
kopn tokišna zverina. Zavol fuotra takih rib 
mourma še bel srat u Soura!?

Paršutnku

Foto meseca

Objavljamo dve fotografiji, ki 
smo ju posneli v avgustu. Na eni 
je poletni utrinek pri Brodarju, 
kjer je nepričakovani gost za 
mizo presenetil marsikaterega 
jedca in pivca, na drugi pa je 
letošnji pridelek, s katerim je 
lastnik lahko nahranil celotno 
družino. 

Vabimo vas, da nam tudi vi 
za objavo pošiljate zanimive 
posnetke s kratkim opisom. 
Tiste, ki bodo nastali v oktobru, 
pričakujemo do konca oktob
ra na naš elektronski naslov:  
podblegaske.novice@gmail.com.

Uredništvo
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Si pretekla štiri 
leta obilo časa posve-
tila učenju in tudi zato 
končala s tako lepim 
uspehom? 

Učenju in šolskemu 
delu sem namenila toliko 
časa, kot ga po mojem 
mnenju nameni povprečen 

gimnazijec. Za večino predmetov sem se učila dva 
dni pred testom, za nekatere je bilo dovolj tudi eno 
popoldne. Več časa, približno pet dni pred testom, 
sem namenila le matematiki in kemiji, saj so nara-
voslovni predmeti moja šibka točka. Veliko bolje se 
znajdem v družboslovju. 

Med čakanjem na rezultate mature nisem imela 
prav dobrega občutka. Ko sem izvedela, da sem 
dosegla 33 točk, sem bila zelo presenečena in vesela. 
Moj cilj je bil doseči dovolj točk za vpis na želeno 
fakulteto, preseči 30 točk pa bolj tiha želja. 

Kateremu predmetu si posvetila največ 
priprav in zakaj?

Maturo sem opravljala iz matematike, 
slovenščine in angleščine, moja izbirna predmeta 
pa sta bila sociologija in ruščina. Veliko priprav sem 

namenila matematiki, pri kateri smo se z vajami 
in s ponavljanjem snovi iz prejšnjih let na maturo 
pripravljali skoraj celo šolsko leto. Vse se je dobro 
izšlo in zahvala gre tudi profesorici, ki se je vedno 
potrudila za razumljivo razlago in je pogum vlivala 
tudi tistim, ki nam je bil predmet bolj v nadlogo kot 
v veselje. Zaradi obsežnosti snovi sem precej učenja 
namenila tudi sociologiji. 

Si imela potem še kaj sreče pri vprašanjih in 
si dobila taka, ki so te takoj navdala z optimiz-
mom, da ne bo težko, ker tisto znaš?

Najtežji se mi je zdel ustni del mature iz matema-
tike, pri katerem res nisem imela sreče z žrebom 
vprašanj. Enako je bilo s pisnim delom sociologije, 
pri ostalih predmetih pa sem dobila vprašanja, na 
katera sem bila pripravljena. Na splošno mi je bil 
bolj všeč pisni kot ustni del. Pri premagovanju treme 
ob nastopih pred ljudmi je pomagala sproščenost 
in prijaznost večine učiteljev. Uspešno opravljena 
matura je prinesla tudi večjo samozavest, saj sem 
dosegla in presegla zastavljen cilj. 

Kaj si še posebej rada počela, ne le zato, 
ker je bilo treba? 

Dijaki evropskega oddelka smo se udeležili 
različnih izmenjav in ekskurzij. V prvem letniku 

smo imeli narodno izmenjavo z Brežicami, v dru-
gem pa mednarodno s Češko. Obiskali smo tudi 
London, v tretjem pa smo se odpravili na ekskurzijo 
v Bruselj, Luksemburg in Strasbourg. Dve leti sem 
pela v gimnazijskem pevskem zboru, sodelovala 
pa sem tudi pri različnih prireditvah, ki jih je or-
ganizirala gimnazija. V zelo lepem spominu mi bo 
ostal ruski večer, na katerem se z različnimi točkami 
vsako leto predstavijo dijaki, ki se učijo ruščino.

Pred tabo je nova pot študija. Kam te bo 
odpeljala?

Pričenjam študij anglistike in rusistike na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Jeziki 
so me zanimali že od nekdaj. V osnovni šoli sem 
se učila angleškega, dve leti tudi francoskega, v 
gimnaziji pa se je angleščini priključila še ruščina. 
S privajanjem na mesto za enkrat nimam  težav, 
bom pa zdaj prvič v življenju med tednom živela 
stran od družine, s katero sem zelo povezana. 

Čemu si med šolo namenila prosti čas? Kako 
si preživela zadnje srednješolske počitnice? 

Ko se je na nabralo veliko učenja, sem se najbolj 
sprostila na sprehodih s psom Erosom. Crkljanje z 
njim je bilo v stresnih trenutkih odlična terapija. Rada 
tudi berem, gledam filme, preživljam čas s prijatelji, 
včasih napišem kakšno kratko zgodbo … 

Med počitnicami sem poiskala študentsko delo v 
prijetni trgovinici z oblačili, uživala sem na morju in 
obiskala Pariz ter za nekaj časa odmislila učenje.

Milka Burnik

Kakšen je zdaj pogled 
na pretekla štiri leta, če 
govoriva o učenju? 

Vsaj v gimnaziji se 
najbolj splača učiti kam-
panjsko, do tri dni pred 
kontrolno. Največ sem se 
učil pri takih predmetih, 
kjer je bilo zahtevanega 

veliko faktografskega znanja, torej pri zgodovini 
in geografiji. Pri naravoslovnih predmetih sem se 
bolj posvečal tekmovanjem iz znanja.  

Kako je bilo s pripravami na maturo, kate
remu predmetu si posvetil največ učenja? Se 
ti je zdel težji ustni ali pisni del?

Maturo sem opravljal iz matematike, slovenščine 
in angleščine ter iz fizike in kemije.

Raje kot leposlovnim sem čas namenjal strok-
ovnim knjigam. Največ sem se pripravljal za kemijo, 
vendar ne za maturo, ampak za mednarodno olimpi-
jado. Število ur za te priprave je trimestno. Posebej 
za maturo pa se s kemijo nisem ukvarjal. Največ časa 
sem namenil učenju za izpit iz slovenščine, ker je to 
moje šibko področje.

Pogled na rezultat pove, da je bil težji pisni del, 
treme pa je bilo več pred ustnim izpitom. Pri izpitih 
iz naravoslovja (matematike, fizike in kemije) so na-
loge lahke. Pri slovenščini pa moraš biti pripravljen 

na čudno zapletena vprašanja. 
Si do sebe zelo zahteven ali se pogosto 

pohvališ tudi za manjše uspehe?
Do sebe sem kar zahteven, nad neuspehi sem 

včasih malo razočaran, če so to stvari, ki bi jih bil 
sposoben dobro opraviti. V javnosti se na splošno 
nerad hvalim, tudi nimam pretirano rad, če me 
drugi preveč hvalijo. Všeč pa mi je, če so uspehi 
prepoznani in spoštovani. 

Poleg dnevnega učenja je ostalo še nekaj 
prostega časa. Kako si ga obogatil?

Prostega časa je bilo dovolj. Največ sem ga 
namenil kolesarjenju in teku pozimi, v hladnejših 
dnevih, velikokrat tudi v močnem dežju, ker sem 
to preprosto rabil, da sem se lahko zbral. Nekaj je 
bilo namenjenega tudi računalniku. Če bi lahko, 
bi še več treniral kolesarjenje in se še bolj posvetil 
pripravam za kemijo. 

Gimnazijci se pogosto vključujejo v razne 
projekte, izmenjave dijakov. Kaj takega je 
zanimalo tebe?

V tovrstne projekte se nisem vključeval. Menim, 
da je prvotni cilj, še dodatno izobraziti dijaka, za-
postavljen. Sam sem se raje ukvarjal s področjem 
kemije. Po maturi sem imel še slab mesec priprav 
za mednarodno olimpijado iz kemije, ki je bila sredi 
julija v Turčiji.  Kot državni srednješolski prvak sem 
v družbi še treh tekmovalcev zastopal Slovenijo. Na 

gimnaziji v Škofji Loki me je navdušil in spodbujal 
profesor Janez Šušteršič, za nastop pa sta nas na 
Fakulteti za kemijo pripravljala mentorja Darko 
Dolenc in Andrej Godec. Med tristo tekmovalci iz 
sedemdesetih držav sveta sem glede na odstotek 
zbranih točk prejel bronasto medaljo. 

Kaj je razmišljal in počel zlati maturant 
med počitnicami, po maturi in olimpijadi?

Enkrat sem šel še na morje. V Nemčiji sem si 
za nagrado ogledal podjetje HP, muzej zgodovine 
Mercedesa in tehniški muzej v Münchnu. Olimpijce 
nas je sprejel tudi minister za šolstvo. Septembra sem 
šel na varno vožnjo v Celovec. Veliko sem kolesaril, 
tudi na maratonu Franja, in se udeleževal tekem.

Kam te bo vodila nadaljnja pot? 
Vpisal sem se na Fakulteto za matematiko in fiziko 

(FMF), in sicer na smer fizika. Zanimanje za to je 
prišlo kar samo od sebe. Že od osnovne šole naprej 
sem rad reševal probleme, ki so zahtevali hitro ali 
poglobljeno razmišljanje. Sem tudi tak tip človeka, ki 
ne odneha oziroma ne obupa pri iskanju rešitev na nek 
problem. Z leti sem se spoznal najprej z matematiko, 
potem še s fiziko in kemijo. Tu so problemi še najbolj 
zanimivi, rešitve pa včasih tudi sapo jemajoče. 

Privaditi se bo treba na mesto. Ob koncih tedna 
bom prihajal domov, ker je mirno podeželje zame 
boljši prostor.

Misel za bodoče maturante?
Ne glejte preveč na rezultat, ampak raje na znanje, ki 

ga pridobivate ali ste ga pridobili. Vlagajte v svoj razvoj 
in znanje, to se vam bo prej ali slej povrnilo z obrestmi.

Milka Burnik

Vita Pintar, zlata maturantka

Najboljši recept za uspeh je sprotno delo
Zlata maturantka Vita Pintar iz Gorenje vasi je obiskovala evropski oddelek Gim-
nazije Škofja Loka. Tri leta je bila odlična, le v tretjem letniku sta ji to preprečili oceni 
iz naravoslovnih predmetov. Rezultat mature je potrdil, da je v srednji šoli pridobila 
kar nekaj znanja, ki ji bo v življenju in nadaljnjem študiju še kako koristilo.

Tilen Potisk, zlati maturant

Z olimpijade iz kemije je prinesel bronasto medaljo
Tilen Potisk iz Poljan je končal četrti letnik naravoslovnega oddelka gimnazije 
v Škofji Loki, zrelostni izpit pa opravil s tridesetimi točkami, kar ga je uvrstilo 
med zlate maturante. Nad končnim uspehom je bil prijetno presenečen.
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Jernej Špik je bil drugi od enajstih otrok v 
družini na Voglu, na Kladju. Kmalu je moral od 
doma; z devetimi leti so ga poslali za pastirja. Dve 
leti je pasel pri Kacinu in prav toliko pri Vrhovcu. 
Dolgčas mu ni bilo, hrano je tudi imel. Od prvega 
gospodarja je hodil v šolo k Bendet v Cerkljanski 
Vrh. Šolske klopi je krajši čas gulil tudi v Planini 
nad Cerknim. V času rapalske meje je hodil do 
Kalarja v kontrabant. Tudi komu drugemu je kaj 
prinesel, saj je vsaka lira prišla prav. Na italijanski 
strani je bila takrat kriza. Italijansko se ni prav 
dosti naučil, ker takrat učenci na splošno niso bili 
kaj prida zainteresirani za to. Toliko pa je le znal, 
da se je za časa petletnega služenja vojaščine v 
Italiji lahko vse pomenil. Največ časa je preživel 
na Sardiniji, potem še dve leti na Korziki v mestu 
Ajaccio in po razpadu Italije še v Franciji. Opravljal 
je mizarska dela in življenje je bilo kar znosno. V 
pogovoru je pogosto uporabljal roke, nekaj pa se 
je naučil tudi angleščine. Končno je z vlakom prek 
Švice potoval v Milano, Udine in Postojno, od tam 
je šel domov – vrnil se je 4. novembra 1945. 

Z ženo Tončko sta se spoznala na Kladju, kjer 
so se skoraj vsako nedeljo vrstile veselice. 

Poročila sta se leta 1951. Takrat je bila kriza, 
težko je bilo prislužiti za poročno obleko. Priženil 
se je v Podjelovo Brdo. Zaposlen je bil v Jelovici 
na Sovodnju, kamor se je vozil z mopedom, 
kasneje pa s sinom z avtom. Ob delu je opravil 
dopisno šolo za mizarja, ki je bila organizirana 

na Sovodnju. Bolj so mu ležali ustni izpiti kot 
pisanje, pa je le prišel do poklica. Veliko tedanjih 
slušateljev je uk zapustilo še pred koncem, vz-
trajali so le trije, in Jernej je bil med njimi. Kot 
mizar je v isti tovarni delal vse do upokojitve. S 
šestdesetimi leti je dočakal starostno pokojnino. 

Delovnih let ni bilo zadosti, saj si je po vojni 
služil kruh s priložnostnimi mizarskimi in tesar
skimi deli po okoliških vaseh. Delo je bilo ročno. 
Rad je delal in tudi nuja je bila, da je nekaj zaslužil 
za preživetje. V tem okolju skoraj ni malo starejše 
hiše, kjer ne bi Jernej pustil sledi svojega dela. Po 
službi je tesaril vse tja do Žirov, večkrat skupaj z 
Jožetom Slabetom, včasih pa ga je k delu v sku-
pino povabil Tajnikov Francel. Spomni se, kako 
so delali zelo različne reči, največkrat ostrešja, pa 
tudi nadstropno brunarico so postavili.

Tončka je bila druga od štirih Grbunovih otrok. 
Po eno leto je med vojno služila pri Kalarju in pri 
Hrovatu v Gorenji vasi. Potem so jo želeli imeti 
doma. Pridno je delala na domačiji in za kontra-
bant ni bilo časa, čeprav je bila meja blizu. Mama 
jo je naučila klekljati pri sedmih letih. Izdelovati je 
znala številne vzorce, a zadnji dve leti ji občutki in 
bolečine v roki ne dopustijo več mešati klekeljnov. 
To kratkočasno opravilo je imela rada. Nekoč je 
čipke prodajala v Žiri ali Podgoro. Včasih so hodili 
ob nedeljah na prejo k Buri, v Črt ali v Stoto. Malo 
so klekljali, malo plesali. Ko je opustila punkelj, 
ji je bilo kar dolgčas.

Ob praznovanju biserne poroke so imeli mašo 
kar doma. To je bilo za oba bolj prikladno, saj je 
gibanje še posebno oteženo ženi Tončki, ki si pri 
premikanju pomaga z berglami ali vozičkom. 
Jernej sprva ni bil posebno navdušen, a so ga 
pregovorili in so vse pripravili za praznovanje. 
Po slavju so jima izročili še knjigo, v kateri so 
izbrane spominske fotografije njune zlate poroke 
izpred desetih let in letošnje biserne, skupaj s 
sorodniki in znanci.

Rada posedata za mizo in se pogovarjata. 
Jerneju nekoliko peša vid, tudi sliši ne najbolje, 
tako da si z branjem časopisov in gledanjem tele-
vizije ne more kaj dosti krajšati časa.

Rodilo se jima je pet otrok, veselita se obiskov 
štirinajstih vnukov in osmih pravnukov.

Milka Burnik

Kapucinka je s svojimi nežno zelenimi in 
okroglimi listi prava lepotica vrta, poleg tega 
pa prinaša obilo zdravja. Če jo posejemo okrog 
dreves, jih bo ščitila pred ušmi, koristna pa je 
tudi v zelenjavnem vrtu, kjer naj raste v mešanih 
posevkih z različnimi vrtninami. V vrtu odganja 
polže, miši, mravlje in gosenice. Kot ognjiču 
bomo tudi kapucinki podaljšali cvetenje z red-
nim odstranjevanjem ovenelih cvetov. 

Mladi listi, cvetni popki in cvetovi imajo 
zaradi vsebnosti gorčičnih olj prijetno oster 
okus in jih uživamo v različnih solatah, namazih 
in juhah, še zelena semena pa so primerna za 
vlaganje in jih uporabljamo kot kapre. Za vla-
ganje naberemo lepa zelena semena. 

Kapucinko sejemo v lončke konec februarja, 
na gredico pa konec marca, v začetku aprila. 
Na prosto posejemo po tri semena na 15 centi-
metrov in potem razredčimo, kajti pri zalivanju 
in pod nadzorom vrtnarja zraste en grmiček 
skoraj čez cel kvadratni meter zelenice. Ni 
zahtevna rastlina, lepo in bujno raste v peščeni 
zemlji na sončni ali polsončni legi. Nekoliko 
manj zraste v okrasnih koritih, kajti rabi precej 
prostora in zemlje. Cvetovi so rumeni, oranžni 
in svetlo rdeči. Užitni so cvetovi kapucink vseh 
barv, njihovi listi in zelena semena. Liste in 
cvetove je najbolje nabrati tik pred uporabo, 

ker zelo hitro ovenijo ali zgnijejo. 
Poživi vrtove, gredice, lesene ograje, 

balkone in je prava roža za razveseljevanje naše 
duše, kajti ob lepem sončnem dnevu kar žari. 
Semena poberemo šele, ko se lepo razvijejo. Del 
suhih semen si shranimo za prihodnje leto, ker 
je kapucinka enoletnica. 

Kadar jo bomo uporabljali kot dodatek v 
hrani, se zavedajmo, da uživamo naravni antibi-
otik, ki nikomur ne škodi. Pomaga pri obolenju 
pljuč, prehladih, gripah in virusnih obolenjih z 
vročino, blago spodbuja prebavo. Rastline, kot 
je kapucinka, je zelo težko posušiti, zato odmis-
limo čaj iz kapucinke v zimskem času. Lahko si 
pa pripravimo tinkturo tako, da liste in cvetove 
namakamo tri do štiri tedne v žganju in pozimi 
pijemo čaj z 20 kapljicami  tinkture. Iz listov 
kapucinke lahko pripravimo juho na enak način 
kot iz čemaža, lahko pripravimo tudi omako 
ali prilogo kakor iz špinačnih listov. Brala sem 
recept iz kapucinke proti plešavosti, a ga ne bi 
tukaj ponavljala, kajti ne verjamem, da obstaja 
rastlina, ki bi bila tej težavi kos. 

Jana Rojc

Naši 90-letniki

Poleg visokega jubileja  
sta z ženo letos praznovala biserno poroko
Pri Grbunu v Podjelovem Brdu je bilo letos pestro leto. Sin je praznoval petde-
setletnico, oče Jernej je dopolnil devetdeset let, skupaj s štiri leta mlajšo ženo 
Tončko sta slavila biserno poroko, poročila se je tudi vnukinja.

Biserna poroka devetdesetletnika Jerneja in 
Tončke Špik

Domača lekarna

Kapucinka – roža, začimba, antibiotik, odganjalka škodljivcev
»Ata plobi, doblu je,« pravi sosedov Nejc, s katerim pokušava vse, kar raste na vrtu 
in okrog njega. Ponujal je kapucinko, ki je za marsikoga zelo okusna, za tiste, ki ne 
marajo kreše, redkvic in rukole, pa ni najboljšega okusa. Ko bi vedeli, koliko zdravja 
je v njej, bi stisnili zobe in jo jedli v sendvičih, na solati, v juhi, v namazih … 
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Letošnje srečanje Kopačanov se je pričelo z vzponom na bližnji 
920 metrov visok hrib Kucelj, ki je v zadnjem času postal priljubljena 
pohodniška točka. Nanj se dnevno povzpnejo trije ali štirje Kopačani, 
ki se lahko vpišejo tudi v vpisno knjigo.

Na Kucelj se je tokrat odpravilo okoli 20 vaščanov, med njimi tudi 
otroci. Po pohodu so se pridružili ostalim zbranim pri Orlu, kjer je 
letos potekala že 11. Kopaška noč. Že tradicionalno so točno bo 22. uri 
prisluhnili Kopaški kroniki, ki zabeleži vse dogodke preteklega pa tudi 
tekočega leta. Kronistom ne uide nobena informacija, ne dogodek. Tako 
so na humoren način poročali o bodoči pridobitvi, dveh ležečih grbinah, 
o udeležbi domačinov na letošnjem KBK, o tem, da Kopačnica postaja 

prestolnica športa in 
zdravega življenja 
pod Blegošem,  o 
nezgodah in pripet-
ljajih vaščanov, o me
nja vi oblasti, o sre-
čanju Komajsovega 
Boštjana z medve-
dom, delovni akciji, 
pa tudi o vaterpolu 
v Topliškem bazenu 
... Silvana in Boštjan 

Jezeršek sta pokazala svoje plesno znanje in zaplesala tango. Druženje 
vaščanov se je nadaljevalo od dobri hrani in pijači ter domači glasbi, za 
katero poskrbijo domačini, ki so vešči igranja na inštrumente. 

Lidija Razložnik

V Javorjah je na lite-
rarnem večeru Minka 
Mari ja  Likar  prvič 
predstavila svojo novo 
knjigo, 194 strani dol-
go povest Mladost na 
preizkušnji. V telovad-
nici podružnične šole 
je Likarjeva nagovorila 
tako domačine kot lju-
bitelje knjig od drugod. 
Glavna gostja Neža 
Maurer je povedala, da 

je knjiga postavljena v čas, ko so ženske začele zapuščati svoj dom in 
zemljo ter odhajati v dolino za kruhom. To je bil začetek sprememb, ki za 
tisti čas še niso bile nekaj vsakdanjega. Navzočim je zastavila vprašanje, 
ali mislijo, da se bodo tisti, ki so odšli v dolino, še kdaj vrnili nazaj. 

Avtorica knjige je prosila nekaj svojih prijateljev, da so prebrali posa
mezne odlomke in tako poskušala poslušalcem literarno delo predstaviti 
še od bliže. Izdajo knjige, ki je posvečena avtoričinim bratom in sestram, 
je omogočila Zveza kulturnih društev Škofja Loka. Likarjeva je povedala, 
da je, preden je začela pisati prvo knjigo, mislila, da je to težko, danes pa 
pravi, da je to tako, kot bi črke, vejice in pike postavljal v pehar.

Po končanem uradnem delu, ki so ga popestrili tudi Javorski pevci in 
gorenjevaško kulturno društvo, so se obiskovalci ob pogostitvi še dolgo 
zadržali v Javorjah.

Maja Božnar Orel

Koruzno polje so imeli tako kot danes ob Sori, 
kjer je bila zemlja najugodnejša za rast koruze, 
do nje pa je bil tudi najlažji dostop. Zemljo so 
zorali, pobranali in s posebnim nastavkom, ki 
so ga vlekli konji, naredili vrste. Vanje so ročno 
posadili zrna. Med vrste so potaknili količke in 
mednje kot mrežo napeli vrvico, ki je branila 

zrna pred pticami. Pravi čas za sajenje je bil četrti 
maj. Če so sadili dan kasneje, je koruza dozorela 
teden dni kasneje, če pa dva dneva kasneje, je 
bila zrela štirinajst dni kasneje, je povedal Ivan. 
Običajno so jo dvakrat opleli. 

»Koruza je bila zrela sredi oktobra. Zgornji, 
zeleni del nad storžem so posekali najprej in ga 
porabili za krmo, preostalo steblo pa kasneje. Zrele 
‘kerže’ so ‘pokrehali’ in dali na kupe ali pa so jih 
sproti pobirali v koše, odvisno od tega, koliko rok 
je bilo na voljo. Kerže so naložili na lojtrnik in 
odpeljali na štalo. Ker se koruza na kupu lahko hitro 
segreje in vname, so jo še isti ali naslednji dan začeli 
‘majt’, včasih kar na štali ali v pa v hiši v veži. Majli 
so zvečer, delo pa se je vedno zavleklo pozno v noč. 
Poleg domačih so prišli tudi sosedje, predvsem 
mladina. Če je bilo več ljudi, so vse delo opravili 
v enem večeru. To je bil družabni dogodek na vasi, 
čas za spoznavanje in zabavo. Ženske in dekleta so 
‘majle in reglale’, moški pa so predvsem vezali po 
dva in dva kerža skupaj in jih nosili na podstrešje, 
kjer se je koruza nato sušila,« sta povedala Malka in 
Ivan. Kozolec je bil za to manj primeren, saj so se 
koruze potem lotile miši, ptiči in druge živali.

Fantje so radi dekletom tudi ponagajali. Za 
stol ali gajbico so privezali vrvico in nato poklicali 
dekle, ponavadi kakšno luštno, in potegnili za vr-
vico, dekle je vstalo, se spotaknilo in padlo, vsem  v 
zabavo in smeh. Mož Ivan, ki se je priženil iz Gore-
nje vasi, se spomni, da so tam mladi prišli predvsem 
zaradi plesa po koncu majenja. »Tudi če je godec 

znal le nekaj viž, ki jih je venomer ponavljal, je bil 
vedno dobrodošel,« je pristavil. Starejši pa so jih 
zabavali z zgodbami, šaljivkami in vici. 

Ta ‘lepo perje’ so ženske dajale na kup. 
Kasneje so ga trgali na trakove, ki so jih prav 
tako posušili. Iz njih je Malkina mama v dolgih 
zimskih večerih spletala kite in iz njih šivala 
predpražnike, copate, cekarje in klobuke. 

Še na bolj drobno natrgane trakove so uporabili 
za ‘pleunce’. To so bile iz platna sešite vreče, pri njih 
napolnjene s koruznim perjem, ki so nadomeščale 
žimnate modroce ali današnje posteljne vložke. 

Po končanem majenju je pri Bolantačevih 
sledila malica, ki so se je posebej veselili otroci. 
»Malka je vedno spekla odlične in največje 
kvašene flancate in potico,« so povedali tisti, ki so 
pri Bolantačevih majli, »ter postregla s ‘ta novim’ 
svežim moštom izpod domače preše.« Spomnila 
se je, da enkrat makove potice ni nikjer našla. Pa 
je čez teden dni pogledala v peč. V njej jo je čakala 
še vedno odlična potica. 

»Ko je bila koruza popolnoma suha, so jo ‘zrob-
kali’ in zrnje odnesli v bližnji Dovjakov mlin,« se 
tistih časov spominjata Malka in Ivan. Tako je bilo 
včasih, ponekod pa ta običaj spet oživljajo, da ne 
bi potonil v pozabo. Tadeja Šubic 

Literarni večer

Postavljanje črk, pik in vejic v pehar

Minka Marija Likar z gostjo Nežo Maurer

Kopaška noč

Najprej na Kucelj nato »feštat«

Na prvem skupnem vzponu na Kucelj

Majenje koruze

Družabni dogodek na vasi
Danes običajno kupimo koruzno moko in polento v trgovini. Kako pa je bilo pred 
40 in več  leti? Spomine na tiste čase sta z veseljem in malo nostalgije obudila 
Malka in Ivan z Bolantačeve kmetije v Hotovlji.

Vabljeni, da svoje izkušnje z opravili včasih 
delite z bralci Podblegaških novic. Pišite nam na 

podblegaske.novice@gmail.com, po pošti na 
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 78, 

Gorenja vas, ali kontaktirajte katero izmed članic 
uredniškega odbora.

Predpražnik iz ličkanja

Malka in Ivan z zvezanima keržema

Slovarček: 
majt – ličkati , perje – ličkanje (ovoj koruznega storža),
kerž – storž, pokrehati – odlomiti od koruznega stebla,
štala – hlev, reglati – klepetati, robkati – s sukanjem 
ločiti koruzna zrna od storža
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Obiskovalci so imeli možnost poleg sta-
cionarnih animacij v obliki ličnih kozolčkov s 
tablami, ki v besedi in sliki prikazujejo zgodbo 
o Amandusu in Katarini, videti tudi igrane 
prizore iz povesti V Zali. Rdeča nit letošnjega 
pohoda po Zali je bila namreč omenjena povest 
dr. Ivana Tavčarja, in sicer zgodba o kanoniku 
Amandusu, ki je v prostem času lovil divjad 
v Zali, medtem ko je nadziral delovanje loške 
duhovščine. 

Prvi del zgodbe so si pohodniki ogledali 
v osrčju Zale – pri Mrakovem znamenju, vse 
naslednje pa na Mrakovi domačiji. Pohodniki so 
spoznali zgodbo o ljubezni, ki naj bi bila vsem 
v pogubo. V tem primeru tudi kanoniku Aman-
dusu, ki se je zagledal v lepo deklico, ki je zanj 
skrbela pri Mraku, ko je utrpel hude poškodbe 
pri napadu medveda. Kanoniku Amandusu je 
kot duhovniku vera prepovedovala, da bi se 

zapletel v razmerje s Katarino. Kljub temu je 
bila že bližina Katarininega telesa grešna. 

V Budlovem mlinu so organizatorji zavrteli 
čas nazaj – v čas izdelovanja lesenih žlebov 
za Tavčarjev dvorec na Visokem. Humorna 
vsebina je zbrane nekoliko razvedrila po prej 
resni, a lepi tematiki. Prepričljivi kostumi, ki so 
jih člani društva in hkrati igralci izdelali sami 
na delavnicah, ki jih je vodila Andreja Stržinar, 
so zbrane navdušili. Veliko zanimanja je požel 
tudi tridimenzionalni žig, ki je bil pritrjen na ani-
macijskih tablah. S pomočjo prejetega svinčnika 
so ga pobarvali na zgibanki. Po pobarvanih vseh 
šestih žigih se je prikazala sličica.

Poleg bogatega kulturnega programa so si 
pohodniki lahko pri Omejčk ogledali razstavo 
lesenih izdelkov, na Kekčevem griču razgledno 
tablo z bližnjimi in daljnimi vrhovi, poskusili 
domače dobrote in pečen kostanj. Po končanem 
pohodu je sledil še kulturni program z nastopom 
odrasle folklorne skupine Zala in drugimi ter 
druženje do večera.

»Z organizacijo smo zelo zadovoljni, vse je 
teklo po načrtih in še bolje. Projekt se bliža koncu 
in veseli smo, da smo dosegli zastavljene cilje. Po 
epošti še vedno prihajajo pohvale udeležencev, 
ki so skupaj z mano, ki sem projekt vodila, čutili, 
koliko truda je bilo vloženega in kakšna želja po 
obuditvi te zgodbe nas je gnala do uprizoritve. 
Dogodku je prisostovala tudi Alenka Pakiž, 
raziskovalka oblačilne kulture iz preteklosti, ki je 

naše kostume izredno pohvalila. Prav tako ji je bila 
všeč režija ter celotna naša zamisel, s katero smo 
zgodbo predstavili. Ob tej priliki se zahvaljujem 
vsem, ki so kakor koli sodelovali in pomagali, da 
sta Čebelarska pot in Pot skozi Zalo dobili dušo, 
tako kot je poimenovan že projekt Duša tematskih 
poti. Vsebina poti se namreč sofinancira iz evrop-
skega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira 
v podeželje, iz nacionalnih sredstev in sredstev 
občine Gorenja vas  Poljane,« je po končanem 
dogodku povedala Lucija Kavčič, ki se je podpisala 
pod scenarij in režijo. Dodala pa je še, da se bodo 
v TD Žirovski vrh vsako leto potrudili odigrati še 
kak drug prizor iz Tavčarjevega dela V Zali, ki, kot 
pravi, je čudovito in vedno znova navduši.

Lidija Razložnik

Športno društvo Blegoš

Aktivno obeležili 40-letnico delovanja
ŠD Blegoš je letos obeležilo 40 let delovanja in tako v septembru pred OŠ Ivana 
Tavčarja priredilo športno-kulturno prireditev, ki so se je udeležili učenci, člani 
društva ter starši.

Prejemniki priznanj s predsednico ŠD Blegoš Mihaelo Oblak Vehar in ravnateljem Izidorjem Selakom

Pohod skozi Zalo

Oživela Kanonik Amandus in lepa Katarina
Pohoda skozi Zalo z zanimivim kulturnim programom se je udeležilo nekaj več 
kot 300 pohodnikov iz bližnje in daljne okolice. Razdeljeni so bili v dve skupini, 
vsaka je imela svojega vodiča, ki jim je med potjo predstavil osnovno zamisel 
poti, znamenitosti ob poti ter zanimivosti kraja, ki jih ni malo.

Kamonik Amandus je utrpel hude poškodbe po 
napadu medveda, zanj je skrbela lepa Katarina.
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Pohodniki lahko Pot skozi Zalo prehodijo sami, 
priporočljivo pa je, predvsem za večje skupine, da 

se najavijo. Tako jim je na voljo tudi druga ponudba 
in vodič, ki jih bo po poti odpeljal ter jim povedal 

še veliko več. S pomočjo zgibanke, ki jo je mogoče 
dobiti na kmetiji pr’ Bukovc, kjer je tudi štart poti, se 

pohodniki po poti odpravijo brez težav tudi sami.
Zgibanki sta na voljo na sedežu ČD Blegoš in na 

domačiji pr’ Bukovc na Žirovskem vrhu. V kratkem 
pa bosta dostopni tudi na Razvojni agenciji Sora, na 

oddelku turizma.

Drušvo, ki trenutno šteje 188 članov, nudi 
širok izbor športnih dejavnosti v sedemnajstih 
vadbenih skupinah in organizira vsakoletni športni 
tabor. Poleg tega učencem omogoča nastopanje na 
najrazličnejših šolskih športnih tekmovanjih. 

Okrog 60 otrok se je med seboj pomerilo v 
različnih športih. Tako so na zunanjem igrišču igrali 
košarko, odbojko, mali nogomet, tenis, v telovad-
nici pa badminton. Žal pa se niso mogli v športu 
pomeriti s starši, saj se jih ni zbralo dovolj.

Po enournih športnih aktivnostih so se športni 
navdušenci in obiskovalci preselili v šolsko avlo, 
kjer so učenci predstavili šolski časopis na temo 
športa. Ta je bil v preteklem letu uvrščen med 
najboljša šolska športna glasila. Zbranim je nekaj 
besed namenil  ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Izidor 
Selak, ki je skupaj s predsednico društva Mihaelo 
Oblak Vehar tudi podelil priznanja zaslužnim za 
uspešno delovanje ŠD Blegoš. Priznanja so prejeli: 
Meta Tušar, Barbara Radič, Nataša Čadež, Jana 
Rojc, Petra Slabe, Mojca Mezeg, Alenka Gartner 
Luznar in Blaž Možina. Po končanem uradnem 
delu je sledilo še druženje ob sladkih dobrotah. 

Lidija Razložnik
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Tako je Poljanska dolina kulturno zaživela ob 
130letnici Tavčarjevega rojstva s Tavčarjevimi 
dnevi, ob 150letnici ob dvorcu na Visokem s 

filmom Cvetje v jeseni in prav tako bo živahno 
letos novembra, ko ob 160letnici v Poljanah 
pripravljamo Tavčarjev kulturni teden. Mojstra 

Tavčarjev kulturni teden

Poljane bodo zaživele s pisateljevim delom
Dr. Ivan Tavčar je zaznamoval Poljane, Poljansko dolino in celoten slovenski 
jezikovni prostor. Lahko rečemo, da je postal ikona. Za nas Poljance so obletnice 
Tavčarjevega rojstva možnost za poživitev kulturnega dogajanja v dolini. 

opisov življenja in ljudi po teh naših grapah, 
bregovih in gričih, vaseh in samotnih kmetijah 
bomo predstavili tudi kot svetovljana, poli-
tika, ljubljanskega župana in nenazadnje kot 
visoškega gospodarja. 

V dobrem tednu dni se bodo v Poljanah 
zvrstili številni dogodki. Poleg okrogle mize, ki 
bo uvod v teden in poklon rojaku, bodo na odru 
v Poljanah odigrane tri gledališke predstave, 
ki bodo sestavljale mali gledališki abonma. 
Monodrama Šarucova sliva in komedija Dohtar 
kar tok (obe Šubičevi priredbi) bosta širili 
pojoče poljansko narečje še v Gorenjo vas in 
v Stražišče pri Kranju. Razpihali bomo prašne 
albume in z razstavo javnosti odgrnili kopreno 
pozabe, ki je legla nad zasebno Tavčarjevo 
zbirko, sicer skrbno varovano v Tavčarjevi 
rojstni Kosmovi hiši. Na drugi razstavi bodo 
fotografi prikazali igro svetlobe, senc in barv 
na temo Med gorami. Šolarji v OŠ Poljane in 
OŠ Ivana Tavčarja bodo na svoj način iskali 
pomen in veličino svojega rojaka. Knjižnica 
v Poljanah bo vabila k večjemu obisku. Pred-
stavili bomo drobno knjižico, dramatizirano 
Tavčarjevo novelo Šarucova sliva, in upali na 
izdajo še kakšne, predvsem pa zbornika, ki bo 
strnil misli gostov okrogle mize.

Andrej Šubic

15 let plesne skupine Step

Na slovesnem nastopu  
bodo najbolj priljubljene koreografije
PS Step ob svojem 15. rojstnem dnevu pripravlja plesno prireditev, s katero 
bo obležila pretekla leta delovanja. Na prireditvi, ki bo 22. oktobra od 20. ure 
dalje v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, bodo plesalke prikazale številne 
koreografije, ki bodo zbrane popeljale skozi plesno obdobje 15 let.

PS Step v Gorenji vasi deluje že 15. leto.
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PS Step je obudila nekaj starih koreografij, 
veliko pa je tudi novih. Program bodo popestrile 
komične točke, ena od takih bo zagotovo za-
nimiva koreografija, poimenovana Dekliščina. 
Poleg različnih plesnih in glasbenih stilov ne 
bo manjkalo niti vabljivih kostumov, mask, od 
tistih zabavnih pa vse do elegantnih. 

Plesalke so od vseh koreografij izbrale 17 na-
jbolj priljubljenih, za katere že težko čakajo, da jih 
ponovno pokažejo gledalcem. Ena od takih je tudi 
koreografija Zombiji. V plesnem večeru se obeta 
kar nekaj presenečenj, med njimi tudi predstavitev 
vseh dresov, ki so jih kdaj koli nosili plesalke in 
plesalci PS Step. Prav tako se bodo plesalke pred-
stavile s solo točkami. V goste prihaja fantovska 
shuffle skupina The 5th Element, ki bo zaplesala 
v popolnoma drugačnem stilu. Skozi program bo 
zbrane popeljal Rok Kužel, sicer znan kot voditelj 
Sobotnega popoldneva na nacionalnem radiu.

»Verjamemo, da boste naš 15. rojstni dan 
praznovali z nami, saj želimo z vsemi vami deliti 
naše veselje do plesa in vam predstaviti svoje tal-
ente in ustvarjalnost. Na veliki dogodek se pridno 
pripravljamo že deset mesecev, zato vam lahko 
zagotovimo, da vam bo sobotni plesni večer še 
dolgo ostal v spominu,« je povedala mentorica PS 
Step Petra Slabe.

Lidija Razložnik
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Kam oktobra in novembra?
• 21. oktober ob 18. uri: Delavnice za spretne prste – Plodovi narave. Delavnica za otroke 

od 4. do 10. leta v knjižnici Sovodenj. Vodi Tatjana Šifrar.
• 22. oktober ob 20. uri: 15. obletnica plesne skupine Step v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 

Organizira Plesna skupina Step.
• 22. oktober ob 19. uri: Jesenski večeri – potopisno predavanje S kolesom po Aragonski 

poti v Compostelo v Kulturnem domu v Poljanah. Organizira Kulturno društvo Dr. Ivan Tavčar 
iz Poljan.

• 26. oktober ob 13. uri: Delavnica: Ko pride na obisk davčni inšpektor v veliki sejni sobi 
UE Škofja Loka. Več na sosednji strani. Organizira RAS.

• 26. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira 
RAS.

• 29. oktober ob 19. uri: Srečanje z Janezom Medveškom v domu občine Gorenja vas  Pol-
jane. Organizira ŽO SDS občine Gorenja vas  Poljane.

• 31. oktober: Turnir v malem nogometu v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. 
Organizira ŠD Sovodenj.

• 2. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira 
RAS.

• 5. november ob 21. uri: Brucovanje s skupinami TaRock, Ansambel Ikebana in skupina 
MI2. Organizira KŠPD.

• 6. november ob 17. uri: Koncert Adija Smolarja v KD Poljane. Karte naprodaj v KGZ 
Poljane in Gorenja vas. Organizira PGD Poljane.

• 8. november od 17. do 19. ure: Zbiralna akcija oblačil, zaves, posteljnine v domu občine 
Gorenja vas  Poljane. Organizira KORK Gorenja vas.

• 9. november od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira 
RAS.

• 10. november ob 19. uri: Glasova preja ob 100letnici rojstva Vlastje Simončiča v OŠ 
Ivana Tavčarja. Organizira Gorenjski glas.

• 12. november od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na vaškem trgu 
v Gorenji vasi. Organizira RAS.

• 12. november ob 10. uri: Otvoritev športnega igrišča na Sovodnju. 
• 12. november: 25. popotovanje po Levstikovi poti. Odhod izpred avtobusne postaje v 

Gorenji vasi. Dodatne informacije in prijave pri vodniku Franciju Fortuna na 041/451684. 
Organizira PD Gorenja vas.

• 12. november od 9. do 14. ure: Seminar Sanjski odnosi v resničnem življenju v domu 
občine Gorenja vas  Poljane. Organizira KORK Gorenja vas.

• 18. november ob 19. uri: Okrogla miza: Dr. Ivan Tavčar, slovenski politik, ljubljanski 
župan, visoški posestnik iz Poljan, ter otvoritev razstave Iz Kosmovega arhiva v dvorani in 
preddverju KD Poljane. Organizira Kulturno društvo Dr. Ivan Tavčar iz Poljan.

• 20. november: 11. pohod po Vertovčevih poteh. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji 
vasi. Dodatne informacije in prijave pri vodniku Franciju Fortuna na 041/451684. Organizira 
PD Gorenja vas.

• 20. november ob 18. uri: Gledališka predstava Moliere – Šubic: Duohtar kar tok v dvorani 
KD Poljane. Organizira Kulturno društvo Dr. Ivan Tavčar iz Poljan.

• 24. november ob 16. uri: Otvoritev novega vhoda v utrdbo Rupnikove linije na Golem 
vrhu. 

• 25. november ob 19. uri: Premiera monodrame, ponovna izvedba Tavčar – Pintar – 
Šubic: Šarucova sliva v dvorani KD Poljane. Po predstavi pogovor z Andrejem Šubicem in 
Anico Berčič o predstavi in predstavitev knjige Šarucova sliva. Organizira Kulturno društvo Dr. 
Ivan Tavčar iz Poljan.

• 25. november ob 16. uri: Otvoritev Neškove brvi.
• 26. november ob 19. uri: Občinska proslava s podelitvijo občinskih priznanj v domu 

občine Gorenja vas  Poljane. 
• 27. november ob 18. uri: Gledališka predstava: Branislav Nušič: Žalujoči ostali v izvedbi 

gledališkega društva Kontrada Kanal v dvorani KD Poljane. Organizira Kulturno društvo Dr. 
Ivan Tavčar iz Poljan.

• 2. december ob 19. uri: Odprtje mednarodne fotografske razstave »Med gorami« v 
dvorani KD Poljane. Organizira Kulturno društvo Dr. Ivan Tavčar iz Poljan.

Življenje na Lučinskem 
spet na voljo

Lani novembra je izšla knjiga Življenje 
na Lučinskem skozi stoletja, ki jo je napisal 
Tone Košir. Knjige so hitro pošle, zanimanje 
zanje pa je še vedno, zato je zdaj izšel prvi 

V prejšnji številki Podblegaških novic smo pri 
članku z naslovom Razstava z dobrodelno noto 
narobe zapisali priimek citrarke Barbi Dolenec. 

Za napako se ji iskreno opravičujemo.
Uredništvo

Z Janezem Medveškom  
na pot

ŽO SDS Gorenja vas - Poljane vabi na večer 
z Janezom Medveškom. Iz njegove prikazane 
podobe narave, globine njegovih čutečih 
besed je moč začutiti delovanje človeka, 
katerega smisel je ozaveščanje, spoznanje 
resnice, spoštovanje samega sebe, kar ga 
vodi k lepoti, vidni na nov način,v novi luči. 
Udeleženci bodo skupaj z Medveškom na 
Slovenijo pogledali iz prav posebnega zornega 
kota, pospremljeno z njegovimi stihi.

Vabljeni na srečanje, ki bo v soboto, 29. 
oktobra, ob 19. uri v domu občine.

L. R.

Zavetišče na Jelencih  
spet odprto

PD Gorenja vas obvešča, da bo zavetišče 
goske straže na Jelencih odprto in oskrbo-
vano od 1. novembra do 1. maja, in sicer od 
sobote od 11. ure do nedelje do 16. ure ter ob 
praznikih. Na Jelencih je možno tudi prenočiti, 
saj zavetišče razpolaga s skupnimi ležišči, kjer 
je prostora za 20 ljudi. Razpored dežurstev 
je objavljen na spletni strani društva www.
pdgorenjavas.com.

L. R.

ponatis z nekaterimi dopolnitvami. Svoj izvod 
lahko naročite po elektronski pošti na naslov 
kslucine@yahoo.com, kupite pa jo lahko tudi 
v času uradnih ur KS Lučine, ki so vsak prvi in 
tretji ponedeljek v mesecu od 19. do 20. ure v 
pisarni KS v domu karajanov Lučine. Cena za 
435 strani obsežno knjigo je 35 evrov.  

M. B.
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Z otroki drugega starostnega 
obdobja iz vrtca Sovodenj smo šli 
na obisk na ekološko kmetijo Pri 
Jakšu v Podlanišču. Del poti smo se 
peljali s kombijem, del pa smo šli 
peš. Pričakal nas je gospodar Janko 
z ženo in staršema.

Najprej smo si ogledali živali: 
pujsa, krave in konja. Nato smo 
šli v kozolec, ki še vedno služi 
prvotnemu namenu: v njem se 
sušita otava in žito. Ogledali smo si 
čiščenje žita od snopov do zrnja in 
spoznali stroje in orodja, s katerimi 
si pomagajo pri delu.

Gospodar je vpregel konja k vozu, na katerega so se usedli najmlajši 
otroci in se odpeljali do sosedove kmetije. Večji otroci so šli peš, na poti 
pa so potiskali voz in tako pomagali konju, da je laže peljal po kolovozni 
poti navzgor. Hitro smo prišli do še enega kozolca, ki je bil obložen z 
otavo. Bila je že suha, zato smo jo naložili na voz in jo odpeljali domov 
na skedenj.

Otroci so pri vseh aktivnostih z veseljem in aktivno sodelovali. 
Gospodinja nam je postregla z okusno malico. Pojedli smo nekaj 

dobrot, pokusili grozdje, ki raste ob kozolcu, in se polni novega znanja 
in prijetnih izkušenj odpravili proti vrtcu.

Sonja Bevk, vzgojiteljica

Novo šolsko leto je sicer za vsakega 
učenca nov začetek, še posebno pa za 
prvošolce in tiste šestošolce, ki so se s 
podružničnih preselili na centralno šolo. 
Učenci četrtih razredov so se komaj posedli 
v šolske klopi, že so za teden dni odpotovali 
v poletno šolo v naravi na Debeli rtič. Vrnili 
so se z izpopolnjenim znanjem plavanja, 
številnimi osvojenimi priznanji, polni lepih 
vtisov in znanja o sredozemskih rastlinah 
in okolju, koder so letovali. Pohodniško so 
bili obarvani prvi športni dnevi, na katerih 
so učenci spoznavali bližjo in nekoliko bolj 
oddaljeno okolico, hribe in vasi. Najstarejši 

učenci so osvojili Porezen. Na jesenske ekskurzije so se podali učenci od 
šestega do devetega razreda. Najstarejši so se odpeljali v Idrijo, si ogledali 
Kamšt, v Antonijevem rovu pa spoznavali svet in življenje knapov, ki so 
nekoč tam rudarili. Pot jih je vodila še v kobariški muzej.

Izkazali so se športniki, saj so na gorenjskem ekipnem atletskem 
prvenstvu v Kranju dečki zasedli prvo, ekipa deklic pa drugo mesto.

Pestro, zanimivo in uspešno so se odvijale počitnice in tako se je začelo tudi 
novo šolsko leto za harmonikašico Anjo Koračin, ki je v avgustu na državnem 
prvenstvu za dekleta osvojila zlato plaketo, na Zlati harmoniki Ljubečne pa si 
prislužila srebrno. Na Pokalu narodnih noš v Kamniku je zasedla prvo mesto 
v skupini do 14 let in hkrati postala absolutna prvakinja.

Milka Burnik

Ne mislim, da bi morali biti klečeplazni, 
hinavski ali se ljudem prilizovati. Ne, le ve-
liko več spoštovanja bi morali pokazati drug 
do drugega. Že samo prijazen pogled polepša 
dan, nasmeh, zahvala, prijazna beseda. To je 
začetek odnosov. Spoštovanje se prične graditi 
v družini, kasneje v šoli in potem na vsakem 
koraku v družbi. Drobne pozornosti lahko 
povzdignejo posameznika za mnogo stopničk 
navzgor, na delovnem mestu, v šoli ali doma. 
Drobna šikaniranja pa potlačijo prav na dno 
in tam posameznika pustijo povoženega dlje 
časa – odvisno, kako je posameznik, po katerem 
nekdo neusmiljeno hodi, močan. 

Spoštovati nekoga pomeni, da mu pustiš 
dihati, sprejemaš njegov pogled na svet, 
upoštevaš njegovo mnenje in mu ne vsiljuješ 
svojega, sprejemaš njegove pomanjkljivosti, 
ga ne obtožuješ za vsako napako. Smo ljudje in 
dovoljeno se nam je motiti. Ni je stvari, da ne 
bi bila popravljiva. Beseda spoštovati nekoga 
je tako malokrat uporabljena. Samoumevno je, 
da prodajalka poda kruh čez pult, poštar prinese 
časopis do vhoda, mama skuha kosilo, oče iz-
prazni polno greznico, stari ata namolze mleko. 
Kako lepo bi bilo, da bi se za drobne stva ri 
prijazno zahvalili in jih pohvalili. Življenje bi 
si naredili bolj prijetno. 

Starši s svojim zgledom otroke vzpodbudimo 
k bolj prijetni in prijazni komunikaciji. Prejšnji 
mesec mi je fantič s prstom grozil iz velikega, 

dragega avta, ko sem se s kolesom vzpenjala na 
Mangart, a žal se ni ustavil, da bi pogledal kanal, 
v katerega se res nisem umaknila. Kakšni so bili 
komentarji v avtu? Malenkosti, kot so preklin-
janja čez ljudi, jeza, kritika, dajejo otroku 
napačno informacijo, kako se je treba obnašati 
do soljudi. S točo psovk dobi otrok občutek, da 
lahko vsako bitje prenese besede, ki jih uporabi 
ob vsaki priložnosti. Otroci žaljivke, prejete v 

domačem, šolskem okolju ali v širši skupnosti, 
prenašajo naprej kot nekaj povsem normalnega. 
Nedavno tega sem srečala skupino otrok, ki 
so vsevprek kritizirali, žalili, poniževali. Po 
mojem vprašanju, zakaj to počno, so rekli, da 
kar tako, malo za hec. Žal se deklica, na katero 
so se znesli, ni za hec jokala. 

V današnjem vrvenju, pomanjkanju časa in 
hlastanju za čim večjim dobičkom je moderni
zirana družba pozabila na vrednote, ki naredijo 
življenje mehko, prijetno, prijazno, dostojno. 
Starši bi morali vzbuditi v otroku občutek, 
da je treba spoštovati vsakogar že samo zato, 
ker je človek. Če smo prijazni, pomeni samo, 
da se imamo radi, da cenimo sami sebe in se 
ne bojimo, da nas bodo drugi imeli za manj 
pomembne. 

Čustvena inteligenca zelo pripomore k 
prijaznim odnosom. Ta je bila posamezniku 
dana ob rojstvu ali pa ne, lahko jo pridobi s 
pravo vzgojo, z veliko truda in vključevanjem 
v seminarje. Pozitivno samopodobo pomagajo 
otroku graditi starši. Vsak otrok mora slišati, 
da je lep, dober, pameten, sposoben, zdrav, 
nadarjen ... Čeprav so mnogi roditelji mnenja, 
da po pohvali otrok postane razvajen, to ne bo 
držalo, če ima otrok trdno postavljene meje 
in je kaznovan, kadar to zasluži. Prijaznost 
je darilo, ki ga nenehno trosimo drugim in 
ga nikoli ne zmanjka. Takega darila so veseli 
prejemniki in ponudniki. Nekoč sem starejšega 
moža vprašala, zakaj je kupil masažni komplet, 
pa mi je odgovoril: »Ker je bila prodajalka tako 
prijazna in lepa.«

Jana Rojc

Iz osnovne šole Ivana Tavčarja

Za začetek leta zmagovalno v atletiki
Obisk ekološke kmetije

Iz snopov v zrnje

Harmonikašici Anja Koračin 
(desno) in Ana Jesenovec

Kotiček za starše

Bodimo prijazni in imejmo radi
Do vseh bodimo prijazni, tudi do tistih, ki so nesramni do nas, in svet bo postal 
lepši za vse. Zakaj toliko neprijaznega vedenja, nespoštovanja, obrekovanja, 
hinavščine, prepiranja, podtikanja, zakaj vse grde besede ...

Otroci se spoštovanja in prijazne komunikacije 
naučijo najprej od staršev.
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Prejeli smo  
zelene eko zastave

V šolskem letu 
2010/11 je OŠ 
Ivana Tavčarja s 
podružnicama 
Lučine in So -
vodenj uspešno 
zaključila vseh 
sedem korakov, 
kot jih določa pro-
gram Ekošole. V 
preteklih dveh 
šolskih letih smo 
izvedli vrsto aktivnosti na področju okoljske 
vzgoje in izobraževanja, ki ju spodbujamo v ok-
viru programa Ekošola. Tako smo pridobili zelene 
zastave, s katerimi bomo v prihodnje lahko tudi 
uradno izkazali svojo vključenost v ta mednarod-
no priznani in uveljavljeni program, ki deluje že v 
oseminpetdesetih državah po svetu, v Sloveniji 
pa petnajst let. Vanj je vključenih 711 vzgojno-
izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije.

Slovesnosti na Brdu pri Kranju so se poleg 
koordinatork in ravnatelja udeležili trije naši 
učenci. S prejemom zelenih zastav smo prev-
zeli tudi odgovornost za trajnostno delovanje 
na področju okoljevarstva.

Milka Burnik

Prvega septembra smo se prepričali, da je 
res tako – tako poljanska kot javorska šola še 
vedno stojita. Najprej sta v svoje okrilje sprejeli 
prvošolčke, ki so kot spomin na svoj prvi šolski dan 
od župana naše občine prejeli edinstveno darilo – 
slovensko zastavo. Le nekaj dni je bilo potrebnih, 
da so se vsi, učenci in učitelji, počutili, kot da 
počitnic sploh ne bi bilo. Prvošolčki so jo že mahnili 
na pohod na Stari vrh, obiskali pa so tudi kmetijo 
Pr’ Zamud’. Učenci 2. razreda so se za nekaj dni 
odpravili na doživljajski tabor v Kranjsko Goro, 
kasneje pa tudi na kmetijo Pr’ Mrak’. Šestošolci 
so hodili po gozdni učni poti na Visokem, se 
preizkušali v atletiki in orientaciji, sedmovci so bili 

v živalskem vrtu, osmošolci so v Ljubljani hodili 
po stopinjah velikega arhitekta Jožeta Plečnika, 
ogledali pa so si tudi Moderno galerijo. Zaradi 
lepega vremena smo tako lahko opravili športne 
dneve in druge aktivnosti v naravi.

Za še več športa so poskrbeli devetošolci, ki so 
pripravili nogometni turnir z vsemi  spremljajočimi 
dejavnostmi: glasbo, peko palačink in kokic, proda-
jo mafinov, malinovca … Zmagala je ekipa FC 9. b, 
najboljši strelec turnirja pa je bil Maj Sedlašek. 

Pa še področje umetnosti – izvedeli smo za 
rezultate likovnega natečaja »Gozd kot prostor 
pravljične utopije«, na katerem so nas zelo dobro 
zastopali učenci lanskih 9. razredov, najboljše ocene 
pa je dobila Karmen Dolenec. Našo šolo so izbrali 
za najboljšo na področju prepričljivosti likovnega 
izraza  na razpisano tematiko.

Pri izbirnih predmetih gledališki klub in turistična 
vzgoja smo imeli dva zanimiva obiska: »turisti« smo 
se imeli možnost pogovarjati s turističnim vodičem, 
gospodom Matjažem Piršem, ki nam je povedal 
veliko o Peruju, kamor se najraje poda. Za pokušino 
pa nam je ponudil ocvrte mravlje. 

Gost »gledališčnikov« pa je bil naš znani igralec 
Pavle Ravnohrib, ki nam je pokazal, kako se igralec 
prelevi v nekoga drugega, ves čas pa nas je uril v 
predajanju domišljiji.

V začetku oktobra, v tednu otroka, smo v vrtcu 
Agata v Poljanah pripravili kostanjev piknik. 
Otroci in starši so se zelo potrudili in za piknik 
nabrali veliko kostanja. Zadnji dan, za katerega 
so vremenoslovci napovedali, da bo še zadnji 
sončen in topel v letošnji jeseni, smo izkoristili 
za skupno druženje ob pečenem in kuhanem ko-
stanju. Vsi skupaj smo okušali sladke plodove. 
Otroci pa so se zabavali tudi na igralih, saj je 
bil piknik na vrtčevskem igrišču.

Jožica Maček, vzgojiteljica

Druženje petih podružnic  
v Črnem Vrhu

Srečanje podružničnih šol je bilo letos v 
Črnem Vrhu nad Polhovim Gradcem. Učence in 
pedagoške delavce petih podružnic iz Javorij, 
Lučin, Sovodnja, Šentjošta in Črnega Vrha, 
skupaj nekaj čez sto sedemdeset udeležencev, 
sta nagovorila tudi podžupan in ravnateljica 
polhograjske centralne šole. Sprejem, vzponi, 
razgledi in druženje preko gričev so bili prav 
prijetni in vse prehitro se je bilo treba posloviti z 
zanimivega igrišča.                      Milka Burnik

Prvega septembra smo v Lučinah sprejeli štiri prvošolce. Učenci in učiteljice smo jim pripravili topel sprejem. Zaigrali smo igrico Babica pripoveduje, 
zapeli, zaplesali, računali s Švigazajčkom ter pokazali športne spretnosti. Za zaključek smo se vsi poigrali še ob pravljici o modrem in rdečem palčku. 
Učence so pozdravili tudi župan Milan Čadež, ki jim je ob sprejemu podaril slovensko zastavo, ravnatelj Izidor Selak in policist Sebastjan Mirnik.
Na Sovodnju je šolski prag prestopilo deset prvošolcev. Kar živahno bo to leto za stenami učilnic, saj je v treh oddelkih dvainštirideset otrok. 
Prvega septembra sta prvošolce in njihove starše pozdravila ravnatelj Izidor Selak in župan Milan Čadež. Župan je vsem prvošolcem – tudi tistim 
v Gorenji vasi, Poljanah in Javorjah – podaril slovenske zastave, ravnatelj pa je posredoval poslanico predsednika države. M. Bu.

Veselo v novo šolsko leto

Iz OŠ Poljane

Kot da počitnic sploh ne bi bilo … 

Pavle Ravnohrib je bil gost gledališčnikov. 

Kostanjev piknik v Agati
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Prva oktobrska sobota se je že zjutraj razvila 
v čudovit dan. Ta dan smo izbrali za družinski 
pohod, na katerega vsako leto poleg učencev naše 
šole povabimo tudi njihove starše, brate, sestre, 
stare starše. Letos je bil že dvanajsti po vrsti. 
Bili smo pestra, prijetna in zanimiva družba. 
Skupaj nas je bilo petinsedemdeset pohodnic in 
pohodnikov. Zbrali smo se pred šolo, nato pa se 
z osebnimi avtomobili odpeljali do Polhovega 
Gradca. Kar precej strma pot nas je po dobri uri 
hoje pripeljala do vrha Gore, imenovane tudi 
Polhograjska gora ali kar Sv. Lovrenc, ki leži 
na nadmorski višini 824 metrov. Premagali smo 
okoli 420 metrov višinske razlike. Pri cerkvici 
sv. Lovrenca se je ponujal čudovit razgled proti 

Sončki iz vrtca Sovodenj smo se skupaj s 
prvošolčki iz PŠ Sovodenj in otroki iz vrtca 
Dobrava z avtobusom odpeljali v Kranjsko Goro. 
Tam smo se vkrcali v Bedanc bus, ki nas je polne 
pričakovanja odpeljal v Kekčevo deželo.

Po pravljični deželi smo hodili peš in se držali 
poti, da ne bi padli v kakšno Bedančevo past. 
Prav hitro smo zaslišali nežno petje pesmi. Bila 

je Mojca, ki je zaprta v kletko v 
Bedančevi koči pela in klicala na 
pomoč. Hitro smo ji priskočili na 
pomoč in jo rešili iz ujetništva. A 
kmalu nas je presenetil nagovor 
Bedanca, ki nas je vprašal, kam 
gremo. Povedali smo mu, da gremo 
obiskat Kekca. Otroci so se ga bali, 
zato so hitro začeli oponašati sovo 
in Bedanc je zbežal. Pot smo na-
daljevali do koče Brinclja. Povabil 
nas je v svojo kočo, iz katere smo se 
spustili po toboganu. Po skrivnem 
rovu smo prišli do Kekca, ki nas je 
čakal na pragu svoje hiške. V kočo 
je povabil otroke, da jim je povedal 
skrivnost, za katero vzgojiteljice 
nismo izvedele. Tudi me smo šle 
v kočo, a otrok ni bilo več tam. 
Ko smo prišle ven, so nam otroci 
povedali, da so prišli ven skozi 
dimnik. Skupaj smo šli obiskat še 
prijazno teto Pehto. Postregla nam 

je s kruhom, v katerega je zamesila korajžo, in z 
zeliščnim čajem. 

Poslovili smo se od prijaznih junakov Kekčeve 
dežele in se po najbližji poti vrnili do Bedanc busa, 
ki nas je odpeljal do našega avtobusa. V gostilno 
smo šli na kosilo in se nato utrujeni in polni novih 
doživetjih  odpeljali proti domu.

Sonja Bevk, vzgojiteljica

Škofjeloškemu in Polhograjskemu hribovju: 
na Planino, Črni vrh, Blegoš, Ratitovec, Tošč, 
Grmado, Pasjo ravan, Koreno. V ozadju smo 
videli Triglav in druge gore. Pod nami se je kot na 
dlani kazal Polhov Gradec s sosednjimi kraji. Pri 
Logarjevi domačiji niso manjkale niti družabne 
igre, v katerih se še posebej radi pomerijo otroci. 
Nazaj grede nas je pot vodila skozi Praproče 
do izhodiščnega mesta. Pred graščino smo si 
ogledali park z Neptunovim vodnjakom, zname-
nito lipo, labode in pohod tudi zaključili.

Drugo leto se na trinajstem družinskem 
pohodu srečamo v počastitev 150letnice orga-
niziranega šolstva v Lučinah.

Martina Jelovčan

Spoznavali smo  
slovenske pokrajine

V okviru kulturno-naravoslovnih dni so se 
učenci višjih razredov iz OŠ Poljane podali v 
eno izmed slovenskih pokrajin. 

Šestovci so obiskali Dolenjsko: najprej 
Jurčičevo domačijo, nato muzej v Novem mestu 
in grad Turjak. Sedmošolci so jo mahnili v Piran 
in v Portorož: videli so razstavo jadrnic, solinarski 
muzej na sečoveljskih solinah, Piran in njegove 
znamenitosti ter piranski akvarij. 

Osmovci so spoznavali Štajersko, videli 
Rimsko nekropolo, jamo Pekel, ptujski grad 
in Žičko kartuzijo z zeliščnim vrtom. Učenke 
in učenci devetega razreda so se odpeljali na 
severno Primorsko – najprej proti Idriji, kjer so se 
spustili v Antonijev rov, pešačili do Kamšta in si 
privoščili kosilo v Zatolminu. Naslednja postaja 
je bil Muzej 1. svetovne vojne v Kobaridu, potem 
pa so se ustavili še na domačiji slovenskega 
pisatelja Cirila Kosmača v Slapu ob Idrijci. 

Anja Dolinar, Špela Križnar,  
Valerija Oblak, Silva Božnar

Izlet v Kekčevo deželo

Z Bedanc busom k pravljičnim junakom

PŠ Lučine

Na družinskem pohodu na Goro tokrat 75 udeležencev

V tednu pred dnevom evropskih jezikov so 
učenci sedmih, osmih in devetih razredov pri 
pouku izdelovali plakate, na katerih so prikazali 
raznolikost evropskih jezikov, katerih dan je 26. 
septembra. Razdelili so si države (npr. Nemčija, 
Francija, Slovenija, Španija ipd.) in v pripadajočih 
jezikih napisali plakate ter jih okrasili s slikami. 

Vse plakate so nalepili po šoli in jih fotogra-
firali, tako da jih zdaj lahko vidijo vsi. Bilo je 
čisto drugače kot navaden pouk, zato so bili 
zadovoljni.

Države in njihove jezike 
so odkrivali sami

Ker pa je oktobra v okviru projekta Come-
nius na naši šoli začela poučevati tudi asistent-
ka s Poljske, Aleksandra Pudełko, profesorica 
angleščine, je bila v tednu evropskih jezikov 
še posebna pozornost namenjena poljskemu 
jeziku. Aleksandra bo našim učencem, pa tudi 
učiteljem, približala predvsem sporazume-
vanje v angleščini, pa tudi poljščine nas bo 
rade volje učila. V ozračje naše šole bo prav 
gotovo prispevala tudi nekaj mednarodnega, 
evropskega duha. Da bi ji pripravili skromno 
dobrodošlico, smo se v tem tednu posvetili 
tudi poljskemu jeziku ter spoznali nekaj poljskih 
besed in izrazov. Tako lahko zdaj po vseh 
šolskih hodnikih vidite poljske besede in izraze, 
prevedene v angleščino in slovenščino.

Do widzenia, na svidenje.
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Na smučišču Črni vrh Cerkno so se 
pionirji in mladinci pomerili na državnem 
tekmovanju v gasilski orientaciji. Tekmo-
vanja so se udeležile tudi gasilke in gasilci iz 
OGP Občine Gorenja vas  Poljane. Mlajše 
pionirke PGD Poljane so osvojile 18. mesto, 
ekipa mladincev, prav tako iz PGD Pol-
jane, pa 12. mesto. Prvo mesto v kategoriji 
mladink so osvojile gasilke iz Gorenje vasi. 
Z vso konkurenco v kategoriji mladink je 
pometla ekipa mladink v sestavi Mojca Bogataj, Helena Oblak in Urška 
Seljak, ki so že drugič postale državne prvakinje v gasilski orientaciji. 

Tekmovanje v gasilski orientaciji je sestavljeno iz teka in orientacije v 
naravi, kjer morajo tekmovalci s pomočjo kompasa in karte premagati določeno 
razdaljo (mladinke in mladinci 4,5 km). Med tekom jih na poti čakajo različne 
točke, kjer se preverja znanje gasilskih veščin.

»Dekletom zmaga nedvomno veliko pomeni, izrednega pomena pa je tudi 
za PGD Gorenja vas, saj se z vsakim dosežkom oziroma zmago kaže pravilna 
usmeritev dela z mladimi. Pri tem je treba poudariti tudi, da gasilska mladina v 
Gorenji vasi dela v nemogočih pogojih – med intervencijskimi vozili v orodjarni 
društva, kjer lahko vsak čas pride do intervencije in s tem do nesreče v orodjarni 
oz. pred njo,« je povedal poveljnik PGD Gorenja vas Jure Trlep, ki je skupaj z 
Gregorjem Stanonikom mentor državnih prvakinj. »Ponovna zmaga ekipe je 
rezultat zagnanosti punc in samodisciplina za dolge in naporne treninge. Celo 
takrat, ko sva z Gregorjem že naveličana, se punce ne dajo in pilijo gasilske 
veščine do popolnosti,« je še dejal. Lidija Razložnik

Stanonik drugi na državnem prvenstvu
Gregor Stanonik se je septembra udeležil drugega mednarodnega gasil-

skega tekmovanja Firefighter combat challenge Slovenija, kjer sta z Anžetom 
Habjanom v dvojicah osvojila drugo mesto. Posamično je zasedel deveto 
mesto. Najboljših 40 tekmovalcev se je nato pomerilo na prvem evropskem 
prvenstvu FFCC, kjer je Stanonik s časom proge 1:48, kar je tudi njegov osebni 
rekord, dosegel deseto mesto. Z osvojenim rezultatom je izpolnil tudi svoj 
letošnji cilj, saj si je pred sezono zadal, da mora progo premagati v manj kot 
minuti in 50 sekund. Tako je v letu dni rezultat izboljšal za pol minute. 

Tekmovanje, ki se ga je udeležilo 200 gasilk in gasilcev, je bilo na Rudniku 
v Ljubljani in je potekalo v več kategorijah: mešane dvojice, moške in ženske 
dvojice, posamično in ekipno – štafeta. Kot je povedal Stanonik, je bilo tekmo-
vanje zelo naporno, saj je tekmoval v treh kategorijah in bil tako kar šestkrat na 
progi, poleg tega pa je sodeloval tudi pri organizaciji tekmovanja.           L. R.

Na koncu je štelo le to, kdo 
je najhitreje opravil z izzivom in 
prikolesaril s Hotavelj preko Suše in 
Črnega kala do koče na Blegošu.

Najhitreje, in sicer s časom 
45:44, je letos uspelo priti na cilj 
že staremu znancu in večkratnemu 
zmagovalcu Blegoša Marjanu Jau-
ku. 45:48 je bil čas drugouvrščenega 
Iztoka Dokša, Marko Čretnik pa si 
je s časom 46:22 prikolesaril tretje 
mesto. Vsi trije so člani Ganesha 
Teama. Med ženskami je prvo mesto 
s časom 49:50 osvojila Tanja Žakelj, 
klub Orbea Geax. Letošnja zmaga je 

že njena sedma v kolesarskih vzponih na Blegoš. Tokrat ji je uspelo po-
praviti tudi rekord proge. Druga je bila Špela Škrajnar iz Ganesha Teama s 
časom 55:36. 1:03:46 pa je bil čas, ki je zadostoval za tretjeuvrščeno Rado 
Žakelj iz kluba Pekarna Magušar.

Vzpon na Blegoš je bil hkrati tudi zadnji, četrti v vrsti letos na novo 
oblikovanega Pokala polanskih puklov, v katerega so bili poleg Blegoša 
(gorski) vključeni tudi vzponi (cestni) na Stari vrh, Pasjo ravan in Javorč. 
Zmagovalci šestih kategorij Pokala polanskih puklov so Alen Štucin, Ana 
Titan, Goran Ikič, Špela Škrajnar, Lado Žakelj in Borislav Skubic. Na vseh 
štirih vzponih si je zmago prikolesarila Špela Škrajnar. Dirka na Blegoš 
šteje tudi za občinsko prvenstvo občine Gorenja vas  Poljane. Zmagovalci 
po kategorijah so Ana Titan, Lojze Oblak, Simon Alič in Miha Alič.

Ponovno so bili najuspešnejši tekmovalci ekipe Ganesha Team iz Mari-
bora, najuspešnejša družinska zasedba pa je bila družina zmagovalke Tanje 
Žakelj. Poleg nje je v svoji kategoriji zmagala njena sestra Tadeja, med 
svojimi sokategorniki pa je drugo mesto osvojil tudi njun oče Ivan.

Poleg najboljših so bili nagrajeni tudi najstarejši/najstarejša, najmlajši, 
najtežji, najbolj povprečen kolesar, med tekmovalce pa smo podelili 
tudi precej praktičnih nagrad. Prav vsi tekmovalci in množica gledalcev 
in pohodnikov pa je bila nagrajena s prelepim in hkrati najtoplejšim 
Blegošem v zgodovini kolesarskih vzponov.

Lidija Razložnik

GZ Škofja Loka je v septembru organizirala 
gasilsko tekmovanje, ki se že tradicionalno iz-
vaja na prostoru nekdanje vojašnice v Škofji Loki. 
Tekmovanje je potekalo v dveh delih, in sicer so v 
dopoldanskem času svoje gasilske veščine in spret-
nosti pokazali pionirji in mladinci, popoldne pa so 
bili na vrsti člani in starejši gasilci. Prav tako so v 
svojih kategorijah tekmovale gasilke. Tekmovanja 
so se udeležile tudi gasilske ekipe iz OGP Gorenja 
vas  Poljane in dosegle odlične rezultate. 

Prvo in drugo mesto so na tekmovanju v 
Škofji Loki osvojile pionirke PGD Poljane, pi-
onirke PGD Trebija pa tretje mesto. V kategoriji 
pionirjev je tretje mesto zasedlo PGD Lučine, 
četrto PGD Gorenja vas in peto mesto PGD 
Trebija. Med mladinkami so bile najhitrejše 
članice PGD Poljane, tretje so bile gasilke PGD 
Sovodenj, četrte pa gasilke PGD Trebija. PGD 

Poljane in PGD Trebija sta prvi dve mesti osvojili 
v kategoriji mladincev. Gasilke iz PGD Trebija so 
osvojile prvo mesto v kategoriji članice A. PGD 
Trebija je zasedlo tretje, PGD Poljane pa četrto 
mesto v kategoriji člani A. V kategoriji člani B pa 
so prvo mesto zasedli gasilci PGD Trebija, četrti 
so bili člani PGD Poljane. Med veterankami so 
četrto mesto zasedle gasilke PGD Trebija.

Skupno v kategoriji mladina se je najbolje 
uvrstilo PGD Poljane, ki je zasedlo prvo mesto, 
drugo je bilo PGD Trebija, sedmo PGD So-
vodenj, mesto za njim PGD Lučine, na deveto 
mesto pa se je uvrstilo PGD Gorenja vas. Med 
člani pa so bila najbolj uspešna društva Trebija 
z drugim mestom, Poljane s šestim ter Sovodenj 
na dvanajstem mestu. 

Ekipe, ki so v Škofji Loki zasedle prva tri mesta, 
so se uvrstile na gasilsko mladinsko tekmovanje 

Gasilci

Uspešni na jesenskih tekmovanjih
GZ Gorenjske, ki je bilo na Brdu pri Kranju, kjer 
so prav tako dosegle odlične rezultate. Pionirji iz 
PGD Lučine so zasedli deveto mesto, pionirke PGD 
Trebija so bile v svoji kategoriji najboljše, sledila 
jim je ekipa Poljane 1, ekipa Poljane 2 pa je bila 
peta. Med mladinci je prvo mesto osvojilo PGD 
Trebija, drugo pa PGD Poljane. Mladinke PGD 
Poljane so v svoji kategoriji zmagale, na sedmem 
mestu so pristale mladinke PGD Sovodenj. 

Ekipe, ki so zasedle prva tri mesta v vsaki 
kategoriji, so se uvrstile na državno mladinsko 
tekmovanje, ki bo v prihodnjem letu.

Gasilci so se pomerili tudi za Županov pokal 
in dosegli naslednja mesta: drugo mesto PGD 
Poljane, tretje mesto PGD Trebija, deseto mesto 
PGD Sovodenj, enajsto mesto PGD Lučine in 
dvanajsto mesto PGD Gorenja vas.

Lidija Razložnik

ŠDMH

Škrajnarjeva zmagovalka vseh 
štirih polanskih puklov
13. vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš, ki je letos prvikrat štel 
tudi za Pokal polanskih puklov, je minil v znamenju lepega 
vremena in izboljšanja ženskega rekorda. Skupaj 104 tekmo-
valci so uspešno opravili z 12,8 km dolgo progo, pri kateri so 
morali premagati še približno 980 m višinske razlike. 

Že sedmič je med ženskami zmagala 
Tanja Žakelj.

Državno prvenstvo v orientaciji

Gorenjevaške mladinke  
prvakinje v gasilski orientaciji
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Športno društvo 
Gamsi se je tudi 
tokrat odpravilo na 
tradicionalni turnir 
v malem nogometu 
na Hrvaško. Turnir 
je bil razdeljen na 
tri skupine, v vsa-
ki pa so bile štiri 
ekipe. Gamsi so se 
znašli v skupini B, 
v kateri so naleteli 
na Babiće, Momjan 
in Laserline. Ekipo 

Gamsov so sestavljali: Samo Knafelj, Marko Miklavčič, Mitja Želježnjak, 
Rok Madjar, Zlatko Ribič, Igor Turčin ter brata Jaka in Matic Radič. 

Prvo tekmo so igrali proti Momjanu. Tekma se je končala neodločeno. 
Edini gol za Gamse je dosegel Mitja Želježnjak. Sledila je tekma proti 
Laserline. Tekma v prvem polčasu ni prinesla dobrih priložnosti, zato pa 
je proti koncu drugega polčasa  z evro golom tekmo odločil Rok Madjar 
in tako Gamsom priigral prvo zmago na turnirju. Po daljšem premoru 
je sledila še zadnja, odločilna tekma. Gamsi so se spopadli s favoriti 
skupine, Babići. Tekma je bila napeta, a na koncu so Babići z dobro 
igro hitro dosegli dva gola. Kmalu se je sreča nasmehnila tudi Marku 

Miklavčiču, ki je dosegel 
gol in tako zmanjšal izid 
na 2:1. Tekma se je bližala 
koncu in za piko na i so 
Babići dosegli še tretji gol 
ter se tako povzpeli na vrh. 
Gamsi pa so z odlično in 
borbeno igro dosegli drugo 
mesto. Pohvaliti je treba 
vratarja Jako Radiča, ki je 
z odličnimi obrambami na 
turnirju velikokrat obranil 
100odstotne priložnosti 
nasprotnikov. 

Monika Ribič

V mesecu oktobru se pričenja tekmovanje v 4. slovenski košarkarski 
ligi, kjer bodo znova nastopali člani KK Gorenja vas. Ekipa bo v tej 
sezoni nekoliko spremenjena, saj so se moštvu pridružili številni mlajši 
igralci, iz Medvod pa se je v gorenjevaški klub preselil Aljaž Podobnik, 
ki sicer prihaja iz Žirov.

V p re t e k l i h  š t e v i l k a h 
Podblegaških novic smo že 
pisali o maratoncu Tonetu 
Kosmaču s Hotavelj, ki je 
spomladi letos dosegel normo 
za nastop na 13. svetovnem 
prvenstvu v atletiki. Tekmo-
vanje je bilo od 27. avgusta 
do 4. septembra v Deaguju v 
Južni Koreji, poleg njega pa 
se je tekmovanja iz Slovenije 
udeležilo še devet atletov. 
Maratonska preizkušnja, na 
kateri je bil edini naš pred-
stavnik, je bila na sporedu 
zadnji dan, Kosmač pa je 
s časom 2:24:16 osvojil 
42. mesto. Na fotografiji 
Kosmač in njegov tekaški 
kolega Primož Kobe, ki je 
bil na svetovnem prvenstvu 
vodonoša.

Lidija Razložnik

KK Gorenja vas

Pomlajena zasedba 
gorenjevaških košarkarjev

Košarkarji bodo letos domače tekme igrali v telovadnici v Poljanah, 
saj stara telovadnica v Gorenji vasi ni več primerna za igranje članske 
lige. V 4. SKL zahod bo v tej sezoni nastopilo devet ekip, kar pomeni, da 
nas čaka 16 tekem, ki bodo odigrane v času od oktobra do marca. 

Člani ekipe, ki jo bo kot glavni trener tudi letos vodil Jaka Trček, so s 
treningi pričeli že 16. avgusta, pred sezono pa ciljajo na eno izmed prvih 
dveh mest, ki prineseta še dodatne štiri tekme za preboj v tretjo ligo. 

Barve kluba uspešno branijo tudi 
ekipe v mlajših selekcijah. Pionirji 
so v svoji skupini trenutno na zelo 
dobrem drugem mestu, saj so v 13 tek-
mah slavili kar enajstkrat. V mesecu 
septembru so s sezono začeli tudi 
mladinci, ki nastopajo v drugi ligi

. J. T.
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Kosmač 42. na svetovnem 
prvenstvu v Južni Koreji
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ŠD Gamsi

Tudi letos na turnirju na Hrvaškem Razpored domačih tekem KK Gorenja vas:
15. oktober 2011: Gorenja vas : Kranjska Gora
29. oktober 2011: Gorenja vas : Velike Lašče
12. november 2011: Gorenja vas : Lesdog Kočevje
26. november 2011: Gorenja vas : Cerknica
3. december 2011: Gorenja vas : Bloke Novolit
7. januar 2012: Gorenja vas : Žiri
4. februar 2012: Gorenja vas : Kraški zidar
3. marec 2012: Gorenja vas : Krvavec Meteor


