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Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla sredi 
maja. Vaše prispevke pričakujemo do 4. maja po 

elektronski pošti: podblegaske.novice@gmail.com ali na 
naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 

87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate 
tudi sezname prireditev, ki jih organizirate. Prispevkov, ki 
jih bomo prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!

Iz Pošte Slovenije so sporočili, da bo poštni 
urad v Poljanah odprt od ponedeljka do petka od 
8.00 do 10.30 in od 14.30 do 17.00, ob sobotah 
pa od 9.00 do 11.00. Na Sovodnju bo urad odprt 
dve uri na dan, in sicer izmenično dopoldan in 
popoldan: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 15. 
do 17. ure, ob torkih in četrtkih od 9. do 11. ure, ob 
sobotah pa od 8. do 9. ure. Namestnik direktorja 
PE Kranj Gorazd Čadež je povedal, da ostaja 
dostava pošiljk za prebivalce nespremenjena, prav 
tako pa bodo vse pošiljke, ki jih pismonoša ne bo 
mogel vročiti na dostavi, prebivalci lahko prevzeli 
na svoji pošti, torej v Poljanah ali na Sovodnju.

Spremembe na 414 poštnih uradih
Na Pošti Slovenije so zapisali, da bodo skupaj 

spremenili delovne čase na 414 poštah od 556, in 
sicer v dveh sklopih. Manjši del sprememb bodo 
uvedli že z majem, večji del pa z julijem. »Zaradi 
preoblikovanja delovnih časov pošt nihče od za-
poslenih ne bo izgubil zaposlitve, vse spremembe 
bodo namreč regulirane z naravnim odlivom 
(upokojitve, odhodi). To je le eden od ukrepov, ki 
so potrebni za ohranjanje dolgoročne stabilnosti 
in uspešnosti poslovanja Pošte Slovenije, ki jih 
je družba dolžna zagotoviti. Pri določanju novih 
delovnih časov pošt smo upoštevali organizacijske 
zmožnosti, ekonomski vidik poslovanja pos-
amezne pošte ter delovnopravno zakonodajo in 
zakonodajo, ki določa opravljanje poštnih storitev 
v Sloveniji,« je še zapisal Gorazd Čadež.

Delovni čas na podlagi statističnih 
podatkov

Pri določanju delovnih časov se je Pošta 
Slovenije oprla na statistične podatke o obiskih 
strank na poštah in pri spremembah upoštevala, 
da je največ strank na poštah prav v jutranjih urah 
in zgodnjem dopoldanskem času ter popoldne, 
ko se ljudje vračajo z dela. Z novo ureditvijo 
bodo nekatere pošte poslovale z neprekinjenim 

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 04/51-831-00 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.                              M. B.

delovnim časom za stranke (največje pošte), 
nekatere pa bodo prešle na deljen delovni čas. 
Za večino pošt je predviden tudi delavnik ob so-
botah, hkrati pa bo odprtih več poštnih okenc. 

Dopis KS Sovodenj in občine
S temi ukrepi se ne strinjajo na KS Sovodenj 

in Občini Gorenja vas - Poljane, zato so na Pošto 
Slovenije naslovili protestna dopisa. Predsednik 
sveta KS Sovodenj Stanko Bajt meni, da ima Pošta 
Slovenije za racionalizacijo poslovanja na razpo-
lago tudi druge ukrepe kot le skrajšanje delovnega 
časa. »V naši KS je precej starejšega prebivalstva, 
ki je vezano le na to pošto, poleg tega v kraju ni 
bankomata za dvig gotovine, pošta pa je odprta 
le enkrat na teden tudi v popoldanskem času. Ob 
vikendih je v kraju veliko turistov, ki se čudijo, da 
je najbližji bankomat oddaljen 12 kilometrov,« je še 
zapisal v dopisu. Kot najboljšo in najcenejšo rešitev 
tako predlagajo postavitev bankomata. Pobudo za 
postavitev bankomata so sicer že pred leti naslovili 
tudi na različne banke, a odgovora niso prejeli. 

Občinska uprava pa je v dopisu zapisala, da 
imata manjša poštna urada, kot sta v Poljanah 
in na Sovodnju, posebno vlogo, saj poleg pošte 
opravljata tudi druge naloge v kraju. Druge pošte 
so precej oddaljene in zato delovanja takih poštnih 
uradov ni mogoče presojati po enakih kriterijih kot 
delovanje pošt v večjih krajih, kjer občani lahko 
izbirajo, kje bodo opravljali določeno storitev. Pošta 
Slovenije je tudi na pobudo za ponovno presojanje 
odpiralnega časa podala negativen odgovor. Vztraja 
pri prvotno predlaganih spremenjenih delovnih 
časih obeh poštnih uradov.

Tina Dolenc

Poštni uradi

Z julijem spremenjen delovni čas
V občini Gorenja vas - Poljane bosta poštna urada v Poljanah in na Sovodnju 
z julijem začela delovati po spremenjenem delovnem času.

Sovodenjska pošta bo odprta še nekaj ur na dan.
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• 1. marec: Balinanje 
v Rupnikovi utrdbi na 
Golem vrhu s škotskimi 
nogometnimi navijači.

• 2. marec: Na stro-
kovni konferenci Slo-
venija brez odpadkov, kjer 
so bile podane smernice za kupce embalaže 
in jasen signal proizvajalcem, naj se količina 
embalaže zmanjša.

• 2. marec: Na občnem zboru ŠD Sv. 
Urban.

• 3. marec: Ogled igre KUD Sovodenj 
»Predvolilna mineštra«.

• 7. marec: Podpis pogodbe z RCERO 
Ljubljana skupaj z Občino Žiri. Predvidoma 
bomo po letu 2015 odpadke odlagali na lju-
bljanskem odlagališču.

• 8. marec: Arhitektka Anja Musek je 
predstavila idejno zasnovo središča Poljan, ki 
je bila potrjena na svetu KS Poljane.

• 10. marec: Na občnem zboru Združenja 
Šoferjev in Avtomehanikov (ZŠAM) Žiri 
in zahvala za opravljeno delo na področju 
prometne varnosti.

• 12. marec: Na svečanem odprtju prizidka 
na osnovni šoli v Žireh.

• 14. marec: Odprtje policijske pisarne 
v Gorenji vasi, kjer bo policist na voljo 
občanom za nasvete in vprašanja ob sredah 
od 14. do 16. ure.

Javna obravnava OPPN Poljane za 
območje od Vidma do Osnovne šole Poljane. 
Udeležili so se ga predvsem občani, ki živijo 
ob cesti, in podali koristne predloge, ki jih bo 
občina upoštevala. 

• 15. marec: Sestanek na Direkciji RS za 
ceste zaradi državnih cest v občini.

• 19. marec: Na občnem zboru Društva 
upokojencev Sovodenj.

• 22. marec: Na odprtju doma starejših 
Viharnik v Krajnski Gori, kjer je veliko 
rešitev umestitve v okolje primernih tudi za 
naše okolje.

• 22. marec: Na občnem zboru Društva 
podeželskih žena Blegoš. Odlična udeležba 
in bogat program.

• 29. marec: Podpis pogodbe Reaal med 
izvajalcem Elteh Petrol in BSC – Gorenjsko 
regionalno razvojno agencijo. V naši občini se 
bo s sredstvi tega sklada financirala energetska 
obnova OŠ Poljane.

• 29. marec: Na srečanju obrtnikov in pod-
jetnikov iz naše občine z Obrtno-podjetniško 
zbornico Škofja loka.

• 31. marec: Na občnem zboru ŠD Poljane, 
ki se lahko pohvali z najodmevnejšimi rezul-
tati na državnem in mednarodnem nivoju.

Izbor: M. B.
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V projekt, ki vključuje energetsko obnovo pe-
tih gorenjskih šol in kranjskega olimpijskega ba-
zena, bo Švica vložila 3,53 milijona evrov oziroma 
sofinanciranje v višini 85 odstotkov. Preostalih 
15 odstotkov potrebnih sredstev bodo zagotovile 
občine. Tako bodo zamenjali ogrevanje v petih 
osnovnih šolah v občinah Gorenja vas - Poljane, 
Žiri, Kranjska Gora, Gorje in Bled ter na strehe 
namestili sončne elektrarne. Švica namreč  prek 
programa sodelovanja med državama Sloveniji 
za koriščenje carinskih ugodnosti EU namenja 22 
milijonov švicarskih frankov za razvojne projekte, 
med katerimi je največji prav REAAL. Pri podpisu 
pogodbe na Bledu je bil prisoten tudi švicarski 
veleposlanik v Sloveniji Robert Reich in vseh 
šest županov občin. 

Najugodnejši ponudnik Eltec Petrol
Za projekt, ki je stekel že leta 2008, so konec 

lanskega leta, potem ko so pridobili vso potrebno 
dokumentacijo, objavili javni razpis za izvajalca 
del. Med dvema prispelima vlogama je popolno 
in najugodnejšo ponudbo v višini 3,44 milijona 
evrov podalo blejsko podjetje Eltec Petrol. To 
se je s podpisom pogodbe zavezalo, da bo dela 
končalo do junija 2013, a je direktor podjetja Jože 
Torkar ob podpisu dejal, da bodo storili vse, da bi 
projekt končali predčasno, in sicer do septembra 
letos. Filipič pa je ob podpisu pogodbe dejal, da bo 
zamenjava zastarelih ogrevalnih sistemov z novimi, 
modernimi sistemi, ki kot glavni energent upo-
rabljajo obnovljive vire energije, občinam na leto 
prinesla nekaj deset tisoč evrov prihrankov. Poleg 

V Vrtcu Zala v Gorenji vas so prejeli 82 vlog 
za vpis otrok v vrtec in 14 vlog za premestitev 
otroka iz enega vrtca ali enote v drugega, kar 
je skupaj 96 vlog. Od tega je po podatkih 
pomočnice ravnatelja Marinke Vidovič kar 68 
vlog za vpis otrok v skupine prvega starostnega 
obdobja, torej letnik 2010 in 2011, prostih mest 
v vrtcih pa je tako kot lani manj od prejetih 
vlog. V Vrtcu Zala v Gorenji vasi je 37 prostih 
mest, prejeli pa so 58 vlog, v enoti Dobrava 
je 16 prostih mest, prejeli so 21 vlog, v enoti 
Lučine je prosto le eno mesto, prejeli pa so jih 
osem, medtem ko je na Sovodnju deset prostih 
mest, prejetih vlog pa devet. »Na čakalni listi 
je 32 otrok, od katerih je 16 takšnih, ko otroci 
septembra še ne bodo izpolnili pogoja starosti, 
torej še ne bodo dopolnili 11 mesecev. Rezul-
tati letošnjega razpisa so povsem enaki kot 
preteklo leto, ko je bila čakalna lista številčno 

Vrtci

Tudi letos več vlog za sprejem kot prostih mest
V obeh vrtcih, Zala in Agata, so letos prejeli 155 vlog (lani 152) za sprejem otrok 
v vrtec, od tega 19 za premestitev. Na čakalno listo so uvrstili 43 otrok, ki bodo 
dobili mesto v vrtcu, če starši sprejetih otrok ne bodo vpisali.  

zelo podobna in se je čez poletne mesece in 
še v septembru zelo zmanjšala,« je pojasnila 
Marinka Vidovič. Vrtec Zala vključno s tremi 
enotami obiskuje 241 otrok, ki so razporejeni 
v 13 skupin.   

Tudi v Vrtcu Agata so prejeli več vlog za 
vpis, kot imajo prostih mest. Od skupno 54 
prejetih vlog (13 za enoto v Javorjah) jih je bilo 
40 za vpis otrok v skupine prvega starostnega 
obdobja. Septembra bodo v vrtec sprejeli 43 
otrok, medtem ko jih bodo 11 uvrstili na čakalno 
listo, od katerih pa šest malčkov z začetkom 
šolskega leta še ne bo izpolnjevalo starostnega 
pogoja za sprejem v vrtec. Skupno bo tako 
septembra Vrtec Agata, vključno z enotama v 
Javorjah in v Poljanah, obiskovalo 180 otrok 
(lani 179), ki so razporejeni v devet celih in 
dve polovični skupini.  

Kaj bodo prinesli  
napovedani varčevalni ukrepi  

Na zasedenost vrtcev pa bi lahko vplival tudi 
napovedan varčevalni ukrep vlade, ki bi ukinil 
brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje 
otroke. Zato nas je zanimalo, kakšne možnosti 
imajo starši, ki drugega otroka, čeprav je bil sprejet 
v vrtec, zaradi prevelike finančne obveznosti ne bi 
vpisali oziroma bi otroka radi izpisali iz vrtca. 

Svetovalka za družbene dejavnosti na Občini 
Gorenja vas - Poljane Maja Jurjevič je pojasnila, 
da predlogi vlade zaenkrat še niso dokončni ter 
da se bodo do ukrepa lahko natančneje opredelili, 
ko/če bo ta sprejet. Poleg tega tudi svetuje, naj 
starši počakajo na prejem odločbe Centra RS za 
socialno delo o višini subvencioniranega plačila 
vrtca (vlogo za to so oddali že decembra) in 
odločitev sprejmejo šele potem. Sicer pa naj 
se starši, ki otroka ne bi želeli vpisati v vrtec, 
čeprav je bil ta sprejet, ali pa bi otroka radi iz 
vrtca izpisali, obrnejo na vodstvo vrtca. 

Tina Dolenc

Energetska obnova

OŠ Poljane bo že jeseni bolj ekološka in varčna
Projekt energetske obnove OŠ Poljane je še stopnico bliže izvedbi. Direktor 
Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj Bogo Filipič in direktor 
blejskega podjetja Eltec Petrol Jože Torkar sta namreč s podpisom pogodbe začela 
investicijsko fazo projekta Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru (REAAL).

tega pa se bodo tudi otroci seznanili s pomenom in 
uporabo zelene energije v vsakdanjem življenju. 

Predstavniki podjetja Eltec Petrol, projek-
tanti in predstavniki podjetja Proplus, ki bo 
nadziralo delo izvajalcev, so si nekaj dni po 
podpisu pogodbe tudi že ogledali OŠ Poljane 
in pridobili vse potrebne informacije. Kot je 
dejala Nataša Kopač, ki na Občini Gorenja vas 
- Poljane vodi projekt, bo občina morala najprej 
pridobiti gradbeno dovoljenje za preureditev 
kotlovnice. Začetek del na zamenjavi ogreval-
nega sistema je torej pogojen s tem, izvajalci 
pa bodo že aprila začeli z deli za postavitev 
fotovoltaične elektrarne na streho šole. Ta 
dela ne bodo motila pouka v šoli, bolj moteča 
menjava dotrajanih oken pa je zato predvidena 
med poletnimi počitnicami. Vgradili bodo tudi 
toplotno črpalko zrak/voda in namestili ter-
mostatske ventile. Izvajalec del Eltec Petrol 
napoveduje, da bodo dela zaključena do začetka 
novega šolskega leta, še naslednja tri leta pa bo 
vodil energetsko knjigovodstvo na daljavo. V 
tem času bodo tudi usposobili nekoga na šoli 
za samostojno vodenje kotlovnice. 

Vrednost celotne investicije na OŠ Poljane 
je bila sprva ocenjena na skoraj 540.000 evrov, 
izvajalec pa je podal ponudbo za 400.000 evrov, 
k čemur je treba prišteti še stroške nadzora, 
ostalih aktivnosti in nepredvidenih del. Od 
tega Švica financira 85 odstotkov investicije, 
kar pomeni, da bo strošek občine približno 
90.000 evrov.

Stroške za ogrevanje bodo prepolovili
OŠ Poljane je po podatkih ravnateljice OŠ 

Poljane Metke Debeljak za ogrevanje šole in 
vrtca letno porabila 40.000 litrov kurilnega olja, 
kar je skoraj polovica sredstev, ki jih občina 
nameni za materialno poslovanje zavoda. Ener-
getska obnova bo pomenila najprej prihranek 
denarja, saj so strokovnjaki izračunali, da bo 
prihranka več kot polovico, zmanjšali pa bodo 
tudi vplive na okolje. »S projektom smo za-
dovoljni predvsem zato, ker načrti izpred treh 
let končno postajajo resničnost. Veseli nas, da 
bo šola ogrevana z biomaso in bo tako daleč 
naokoli okolju prijazen javni objekt. To nas 
veseli tudi zato, ker smo EKO šola in se trudimo 
pri varčevanju tudi na energetskem področju,« 
je pojasnila ravnateljica. 

Na strehi telovadnice OŠ Poljane bo v okviru 
projekta Reaal nameščena mala fotonapetostna 
elektrarna moči 21 kWp za oddajo električne en-
ergije v omrežje. Skupna predvidena produkcija 
električne energije elektrarne je 23120 kWh, kar 
pomeni 13,9 tone manj proizvedenega CO2 na 
leto zaradi proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov.

Tina Dolenc

Do zdaj so za ogrevanje šole in vrtca na leto 
porabili 40.000 litrov kurilnega olja.
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Tako bodo korak za korakom poskušali 
obuditi spečo Trnuljčico in dati turistični točki 
več vsebine, ki bo v še večji meri pritegnila 
turiste in tudi domačine. Župan občine Gore-
nja vas Milan Čadež je povedal, da bo letni 
vrt odprt od maja do septembra, poskrbljeno 
bo tudi za gostinsko ponudbo. Več o delu in 
življenju Ivana Tavčarja si bodo obiskovalci 
dvorca Visoko lahko ogledali na razstavi, ki 
jo pripravlja Kulturno društvo Ivan Tavčar iz 
Poljan. Nosilec projekta je Izidor Jesenko v 
sodelovanju z Borisom Oblakom, upraviteljem 
Štefanove hiše v Poljanah, ki je zadolžen tudi 
za primerno promocijo dogodkov na Visokem. 
Razstavo bodo pripravili iz obsežnega zbranega 
gradiva, nastalega ob lanskoletnih prireditvah, 
ki so potekale v okviru praznovanja 160-letnice 
rojstva pisatelja Ivana Tavčarja. Bolj pa namer-
avajo izpostaviti tudi Gozdno učno pot Visoko, 
za katero že leta skrbijo gozdarji. Z njimi občina 
sodeluje tudi pri načrtovani ureditvi okoliškega 
parka, ki ga je na nekaterih mestih z leti preraslo 
grmovje. »V tem projektu vidimo pomembno 
popestritev že tako privlačne izletniške točke na 

Visoko

Tavčar od maja ne bo več tako sameval
Obiskovalci in turisti se bodo lahko od maja dalje dlje zadržali na Visokem, saj 
bodo po več desetletjih zaklenjenih vhodnih vrat Tavčarjevega dvorca zdaj vendarle 
vstopili vanj in si v vzhodni sobi ogledali razstavo o pisatelju Ivanu Tavčarju. Na 
zunanjem letnem vrtu pa bodo lahko spili skodelico kave in pojedli sladoled.

Visokem, ki bo z dodatnimi ureditvami še bolj 
zanimiva tudi za osnovno- in srednješolce,« je 
še povedal župan. 

Dela so v polnem teku
Občina Gorenja vas - Poljane je tako marca 

v soglasju z Zavodom za varstvo naravne in 
kulturne dediščine začela z manjšimi obnovit-
venimi deli vzhodne sobe dvorca in preddverja, 
saj je notranjost dvorca povsem neobnovljena in 
v slabem stanju, z nedokončanimi gradbenimi 
deli še iz časov obnovitve zunanjosti pročelij. 
V ta namen je občina zagotovila 20.000 evrov, 
s katerimi bo krila slikopleskarska dela in 
ureditev podov, za potrebe letnega vrta pa so 
začeli tudi postopke za ponovno vzpostavitev 
vodovodnega priklopa in priklopa elektrike. 
Zunaj objekta bodo uredili tudi sanitarije.  

Občina Škofja Loka bo uredila dvorišče
Za izvedbo omenjenih novosti na Visokem 

in plačilo stroškov bo poskrbela Občina Gorenja 
vas - Poljane, Občina Škofja Loka kot lastnica 
okoliških zemljišč (razen nekdanjega hipo-

Pri kipu Ivana Tavčarja se zdaj turisti ali skupine šolskih otrok na izletih ustavijo le za kratek 
čas, vrata dvorca so že dolgo zaprta.
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Hosting je načrtoval hotel  
s petimi zvezdicami

Občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka in Žiri 
so leta 2009 podpisale pogodbo o poslovnem 

sodelovanju s podjetjem Hosting. Povzeto po opisu 
projekta, ki je predstavljen na spletni strani Hostinga, 

je podjetje na Visokem nameravalo dvorec preurediti v 
luksuzen hotel s petimi zvezdicami. Uredili bi 22 sob, 
večji prostor za bankete in konference, restavracijo, 
wellness programe in bazene ter teniško igrišče. V 

drugem delu načrta je bila predvidena tudi izgradnja 
38 do 42 novih petzvezdičnih apartmajev velikosti 
od 50 do 120 kvadratnih metrov. Gostje bi svoje 

avtomobile lahko parkirali v garaži, za lažji dostop do 
kompleksa pa bi izgradili nov most čez reko Soro. Pri 
tem naj bi občine v skupno podjetje Visoko, d. o. o., 
prispevale nepremičnine, Hosting pa bi vložil kapital. 
Celoten projekt skupaj z nepremičninami je bil takrat 
ocenjen na 10,57 milijona evrov. Če bi s projektom 

začeli maja 2010, so predvidevali odprtje hotela 
oktobra 2010 in apartmajev v drugi polovici leta 2012 

– če bi jih seveda začeli graditi leta 2010.

droma) pa pripravlja projekt Ureditev tematske 
poti Visoška kronika. S tem je letos kandidirala 
za nepovratna sredstva na razpisu za ohranjanje 
in izboljšanje dediščine podeželja iz Programa 
razvoja podeželja. V ta projekt sta vključeni tudi 
ureditev tlakov pred dvorcem in postavitev igral 
za otroke. Morebitna gradnja večjih objektov, 
kot so na primer garaže ali apartmajsko naselje, 
pa bo morala počakati še vsaj do konca prihodn-
jega leta. Župan Občine Škofja Loka Miha Ješe 
je pojasnil, da bo kakršna koli gradnja mogoča 
šele po sprejemu občinskega podrobnega pros-
torskega načrta (OPPN) za območje dvorca 
Visoko, še prej pa morajo sprejeti občinski 
prostorski načrt (OPN). Sprejem tega pričakuje 
do konca letošnjega leta, za izdelavo OPPN pa, 
kot že rečeno, potrebujejo še dodatno leto.

Projekt s Hostingom bo treba prevetriti
Kaj pa projekt, ki so ga začeli s podjetjem 

Hosting? Glavna ovira za zastoj načrtov je bila 
slabitev investicijske sposobnosti na javnem 
razpisu skupno izbranega razvojnega inves-
titorja Hosting, ki z nastopom recesije ni več 
nadaljeval dela na projektu. Po zbranih podat-
kih je podjetje Hosting pripravljeno še naprej 
nadaljevati projekt, ki pa ga je glede na nastale 
razmere potrebno temeljito prevetriti in se nato 
odločiti o nadaljnjih korakih. 

Miha Ješe pa je dejal, da je Občina Škofja 
Loka pripravljena na sodelovanje pri oživitvi 
dvorca Visoko, saj je to lepa turistična točka, ki 
jo je treba obuditi, da pa se ne bodo podajali v 
solastništvo z gospodarskimi družbami. »Javnih 
sredstev ne moremo namenjati za zasebna pod-
jetja, razen če gre za javni interes, ki pa ga v tem 
primeru nismo videli. Po najboljših močeh pa 
se bomo potrudili, da bo podjetje, ki bo sode-
lovalo pri oživitvi Visokega, imelo vse pogoje in 
potrebno infrastrukturo,« je dejal Ješe in dodal, 
da bodo dogajanje na Visokem popestrili tudi z 
medobčinsko kolesarsko potjo, kjer bi Visoko 
lahko predstavljalo prijetno počivališče.   

Tina Dolenc

Metka Debeljak, ravnateljica OŠ Poljane
»Vedno ko sem se vozila, takrat še v dijaških letih, mimo 
Visokega, sem občudovala ta dvorec. Ko pa sem imela 
kasneje priložnost, da ga spoznam malo pobliže, so vse 
tiste sanje o lepoti in uporabnosti izginile. Žal mi je, da se 
ni začela zgodba o dvorcu odvijati, žal mi je, da so občinski 
možje zanemarjali ponudbe in da danes, ko bi lahko dvorec 
dobro tržili, ostajajo vrata zaprta. Dvorec Visoko s svojo 
prekrasno okolico bi lahko ponudil obiskovalcem možnost 
rekreacije, sprehoda po gozdni učni poti, spoznavanje 
Ivana Tavčarja, zgradba pa bi služila poslovnemu in 
izobraževalnemu namenu. Ne smemo zanemariti dejstva, 
da so še vedno vzgojno-izobraževalne ustanove, ki učence, 

dijake ali pa udeležence tretje univerze pripeljejo na ogled 
Visokega.«
Bogo Žun, občinski svetnik
»Na Visokem izgubljamo markanten turistični objekt, ki bi 
z delovanjem dajal zagon ostalim ponudnikom turističnih 
storitev v dolini. Tam bi moral biti turistični objekt z možnostjo 
nočitev, dostopen širšemu krogu obiskovalcev.«

Jurij Krvina, občinski svetnik
»Na Visokem se bo začelo dogajati. Mogoče ne tako bogato, 
kot si je to zamislil bivši razvojni investitor – njegova ocena 
projekta se je izkazala za iluzorno. Na Visokem moramo z 
ureditvijo začeti po korakih, da poženemo kolesje na tem 
biseru Poljanske doline, ki je premalo izkoriščen.«

Kaj o dolgoletnem samevanju dvorca Visoko menijo …
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S stanjem na cesti, ki je na približno 
400-metrskem odseku precej ozka, krajani 
niso zadovoljni. Predsednik krajevne skupnosti 
Stanko Bajt je povzel: »Največji problem je 
na delu ceste, kjer je odsek za Loputn’k. To je 
tudi najožji del. Je pa ta cesta v zadnjem času 
izrednega pomena, saj je na njej veliko prometa 
tudi iz primorskega konca. Ponekod je zelo 
ozko, tako da se tudi dva avtomobila ne moreta 
srečati. Projekt je zelo zahteven. Pristopili smo 
k idejni zasnovi, zdaj pa bomo videli, kako 
naprej. Denarja trenutno ni. Bomo videli, kako 
bo v letu 2013 in 2014. Moja želja je, da bi se 
vsaj začelo delati.« 

Idejna študija, ki jo je izdelal projektant 
podjetja Lunar iz Kranja, potrdila pa Direkcija 
RS za ceste, predvideva obnovo dela Sovodnja, 
tako z ureditvijo avtobusnih postajališč oziroma 
krožišča za avtobuse kot parkirnih mest ter 
pločnikov. Grbine, ki že zdaj umirjajo promet 
na cestišču, naj bi na Sovodnju ostale. 

Kako pa je z rekonstrukcijo cestišča? 
Boštjan Kočar: »Držimo se obstoječe trase 

Sovodenj–Javorjev Dol–Ledine

Predstavljena idejna študija rekonstrukcije ceste
Na Sovodnju so se zbrali krajani, ki mejijo na lokalno cesto Sovodenj–Javorjev 
Dol–Ledine. Boštjan Kočar, svetovalec za komunalno infrastrukturo v občinski 
upravi, jim je predstavil idejno študijo rekonstrukcije 1765 metrov dolgega 
odseka Sovodenj–razcep Javorjev Dol–Jazne.

ceste, širina ostaja taka, kot je, torej štiri metre 
plus mulda in bankina, to je štiri metre in do-
datno pol metra na vsaki strani. Predvidenih je 
kar nekaj izogibališč, kjer pa se lahko srečata 
tudi dve tovorni vozili. Predvidena širina 
izogibališč je pet metrov in pol.« Cestišča na 
najožjem, približno 400-metrskem odseku, 
kjer prevladuje skala, ne bodo širili, saj bi bil 
to prevelik finančni zalogaj. 

Način financiranja še nejasen
Boštjan Kočar se je na srečanju s krajani 

nadejal tudi konkretnih predlogov: »Pričakoval 
sem, da bodo ljudje že imeli konkretne pripom-
be in predloge, pa vidim, da bolj komentirajo. 
Tako svetujem, naj se oglasijo pri občinski 
upravi, da tam natančno pogledamo odsek, 
kjer je njihova parcela,  ter podajo konkreten 
predlog. To je naslednja faza, če se strinjajo s 
posegom na njihovo zemljišče ali ne. Nato pa si 
bomo morali za izogibališča zagotoviti parcele. 
Velik problem imamo, ker lokalna cesta ni od-
kupljena. To je tudi precejšen strošek. Najprej 
bi torej radi odziv prebivalcev, lastnikov, ki jih 
gradnja zadeva.«  

Ocena izvedbe projekta je 824.163 evrov. 
Kako ga bodo, ko se bodo lotili rekonstrukcije, 
financirali, še ni znano. Težava je tudi, da del 
ceste, približno 500 metrov, poteka po ozemlju 

Najožji del, predviden za rekonstrukcijo: 
na eni strani skalnat teren, na drugi potok 
Javorščica.
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Predloge in pripombe krajanov bodo na Občini 
Gorenja vas - Poljane sprejemali naslednja dva 

meseca. Oglasite se lahko na občinski upravi pri 
Boštjanu Kočarju ali pa pišete na njegov elektronski 

naslov: bostjan.kocar@obcina-gvp.si.

Stanje zadolžitve na dan 31. december 2011 
je tako znašalo 404.773,56 evra oziroma 54,76 
evra na prebivalca občine. Občina je 1. januarja 
lani imela 7391 prebivalcev.  Stanje zadolženosti 
je torej v primerjavi s povprečnim stanjem 
zadolženosti slovenskih občin in še posebej glede 
zakonsko določene zgornje meje zadolžitve 
nizko oziroma krepko pod mejo dovoljenega.

Kot prikazuje tabela, je bil v letu 2011 
dokončno poplačan kredit za raziskave vrelca v 
dolini Kopačnice, ki je bil pridobljen v letu 2005 
sočasno z nepovratnimi sredstvi za izgradnjo vr-
tine tople vode, saj je razpis za nepovratna sredstva 
v enakem deležu predpisal tudi pridobitev kredita. 
Odplačana je tudi glavnina kredita iz leta 2004, 

Zadolževanje občine

Za zdaj še 55 evrov na prebivalca – a ne več dolgo
Občina Gorenja vas - Poljane je kljub obsežnim investicijam skozi celotno obdobje 
svojega obstoja uspela ohraniti nizko stopnjo zadolženosti, saj je njena stalna 
prioritetna usmeritev racionalna in učinkovita poraba proračunskih sredstev.

ki je bil namenjen prvi fazi rekonstrukcije OŠ 
Poljane z gradnjo telovadnice – zadnji obrok je 
predviden za poplačilo v decembru tekočega leta. 
Osrednja obveznost ostaja odplačevanje  625.939 
evrov kredita iz leta 2007, ki ga bomo v tekočem 
letu poplačali približno do polovice, dokončno pa 
bo odplačan v letu 2017.

Že sprejeti proračun občine Gorenja vas - 
Poljane za leto 2012 pa predvideva povečanje 
zadolževanja. V prihodnjih dveh letih moramo 
namreč izvesti vse investicije iz projekta 
Porečje Sore, ki se nanašajo na širitev čistilne 
naprave Gorenja vas s pripadajočo širitvijo ka-
nalizacijskega sistema od Trebije do Hotavelj. 
Ta vključno s sekundarnimi vodi presega 3,5 

milijona evrov, sočasno bo treba zagotoviti tudi 
sofinanciranje gradnje obvoznice Gorenja vas. 
Nato sledi še drugi del kohezijskega projekta 
Urejanje porečja Sore za področje vodovodov, 
ki bo ob pridobitvi vseh soglasij pristojnega 
ministrstva presegel šest milijonov evrov. 

Ker se ob navedenih visokih izdatkih občine, ki 
jih bo spremljala vrsta drugih manjših rednih inves-
ticijskih projektov in fiksnih stroškov občinskega 
proračuna, na drugi strani znižujejo tako redni 
kot izredni prihodki občine, se bo občina morala 
zadolžiti v okviru zakonsko dovoljene meje. Pri tem 
pa bomo dosledno sledili priporočilu nadzornega 
odbora občine, da se kljub temu da ni več zakonske 
obveze glede najema kredita na točno določen 
investicijski projekt, tudi v prihodnje morebitno 
kreditiranje izvaja izključno za točno določeno 
investicijo, da bi sledili cilju namenske porabe kred-
itnih sredstev le za večje investicijske projekte.

Branka Srša, Elizabeta Rakovec

V predstavitveni publikaciji projektov Občine Gorenja 
vas - Poljane v letu 2011, ki so jo v marcu prejela 

vsa gospodinjstva v občini, je na strani 29 pri objavi 
tabele prišlo do tiskarske napake, saj so bili seštevki 

posameznih stolpcev zamaknjeni za en stolpec v 
desno. Za neljubo napako se občanom opravičujemo!

žirovske občine, z njo pa upravlja gorenjevaška 
občina. Žirovska občina za zdaj nima interesa 
pristopiti k sofinanciranju, je pa projekt po 
zagotovilih tamkajšnjega župana umestila v 
načrt razvojnih programov.  

Damjana Peternelj
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Po podatkih, dostopnih na portalu PV 
(slovenski portal za fotovoltaiko), je v Slo-
veniji nameščenih 1397 sončnih elektrarn (v 
nadaljevanju: SE), največ na območju osrednje 
in severovzhodne Slovenije, severne Dolenjske, 
Primorske, Goriške, Posavskega hribovja in 
Kozjanskega. Povprečno sončno obsevanje 
na kvadratni meter horizontalne površine je 
v Sloveniji večje od 1000 kWh/m2. Najbolj 
sončno obsevana dela Slovenije sta primorsko 
in goriško območje, saj povprečno sončno 
obsevanje na horizontalno površino presega 
vrednost 1300 kWh/m2. Glede na vse to bi 
lahko skoraj na vsak objekt postavili SE in tako 
koristili sončno energijo, če že ne za prodajo, 
pa vsaj za lastne potrebe. 

Zastavlja pa se vprašanje: kakšna je požarna 
varnost SE? V preteklem letu je bil v Sloveniji 
zabeležen prvi požar na objektu, ki je bil oprem-
ljen s SE. »Analiza požara je sprožila ugibanja 
v povezavi z gašenjem požara, na katera smo 

se na GZS odzvali z namenom, da poiščemo 
ustrezne odgovore. Oblikovali smo posebno 
delovno skupino strokovnjakov, ki je pripravila 
priporočila za izvajanje gašenja na objektih 
opremljenih s SE,« pojasnjuje Marko Marčelja 
z Gasilske zveze Slovenije (GZS). Kot dodaja, 
proizvajalci do tega dogodka gasilcev niso sez-
nanili s tveganjem, ki se pojavi, ko požar ogrozi 
objekt, opremljen s SE. Glede na ugotovitve o 
porastu uporabe in montaže SE na objekte v 
Sloveniji je GZS državi predlagala spremembo 
Pravilnika o požarnem redu. Država je predlog 
sprejela in v pravilnik zapisala, da je za objekte, 
ki so opremljeni s SE in povezani na javno 
električno omrežje, potrebno izdelati požarni 
načrt.

»S požarnim načrtom so lastniki objektov, 
opremljenih z SE, dolžni seznaniti tudi gasilce ter 
omogočiti ogled objekta in izvedenih inštalacij. 
Za nespoštovanje zakonodaje je pristojna 
ustrezna inšpekcijska služba, ki jo je treba ak-

tivno vključiti v reševanje 
zadeve. Inšpektorat, pris-
tojen za to področje, je 
Inšpektorat RS za varstvo 
pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami oziroma 
Uprava RS za zaščito in 
reševanje,« še pojasnjuje 
strokovni sodelavec za 
operativno področje na 
GZS.

 Vse povedano je 
potrdil tudi Matej Guštin 
iz Združenja slovenske 
fotovoltaične industrije: 
»Spremenjeni pravilnik 
je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS in je v 
uporabi od 1. januarja 
letos. Glede sončnih elek-
trarn je najpomembnejša 
določba  prav  ta ,  da 
se mora požarni načrt 
izdelati tudi za objekte, 
ki so opremljeni s sončno 
elektrarno, povezano na 
javno električno omrežje. 
Omenjeni pravilnik prav 
tako določa, da morajo 
lastniki ali uporabniki 
stanovanjskih, poslovnih 
oziroma industrijskih ob-
jektov, ki so bili oprem-
ljeni s SE, povezano na 
javno električno omrežje 

že pred 1. januarjem 2012, požarni načrt izdelati 
v dveh letih od uveljavitve pravilnika,« še 
opozarja.
Kako ravnati v primeru požara?

Gasilci morajo biti seznanjeni z izvedbami 
SE ter nevarnostmi na objektu. Marčelja 
priporoča, da lastniki SE vključijo gasilce že 
v postopke načrtovanja namestitve sončnih 
elektrarn z namenom seznanitve z izdelavo 
in nevarnostmi. »Načelno sprejete odločitve, 
da se tovrstni objekti ne gasijo, ni, dejstvo pa 
je, da mora vodja gasilske intervencije, ki je 
odgovoren za izvajanje gašenja in za varnost 
svojih operativnih gasilcev, oceniti ogroženost 
gasilcev in temu primerno tudi voditi izvajanje 
gasilske intervencije,« odgovarja Marčelja. 

Na spletni strani GZS so dostopna priporočila 
za gasilce, ki opredeljujejo način interveniranja 
gasilskih enot na objektih s SE ter opozarjajo 
na nevarnosti, ki pri tem pretijo. Vse gasilske 
organizacije so jih dobile v decembru 2011. 
Priporočila določajo, da se lahko požar na ob-
jektu, opremljenem s SE, gasi tudi z vodo ob 
upoštevanju predpisane najmanjše varnostne 
razdalje, ki pri gašenju energetskih naprav 
pod srednjo napetostjo z ročnikom za vodno 
meglico znaša en meter, pri gašenju z vodnim 
curkom pa pet metrov. Ogenj je mogoče ustaviti 
tudi z gasilnikom s prahom, gasilnikom CO2, 
uporaba gasilnika s peno pa je mogoča samo za 
gašenje naprav, ki niso pod napetostjo. 

Paneli se morajo avtomatsko izklopiti
Najpogostejše nevarnosti za gasilce so 

povezane s padanjem fotovoltaičnih modulov s 
streh, do česar lahko prihaja zaradi popuščanja 
nosilcev zaradi visoke temperature, ki se raz-
vije ob požaru. Prav tako je možno sproščanje 
zdravju škodljivih produktov gorenja. GZS 
opozarja, da je potrebno pozornost nameniti 
dejstvu, da so fotovoltaični moduli in ostali 
sestavni elementi SE v svetlem delu dneva pod 
električno napetostjo, ki je zaradi povezanosti 
modulov v panele oziroma stringe lahko 
življenjsko nevarna. Če se fotovoltaični moduli 
v nočnem času osvetlijo z gasilsko razsvetljavo, 
ki jo gasilci potrebujejo za varno izvajanje 
intervencije, ni izključeno oziroma dokazano, 
da so deli elektrarne ponovno pod napetostjo. 
Zaradi dejstva, da so poškodovani moduli lahko 
pod življenjsko nevarno električno napetostjo, 

Sončne elektrarne

Objekti morajo imeti požarni načrt, gasilce pa je treba seznaniti z njim
Velikokrat slišimo, da si sonca nihče ne lasti, da je njegova energija brezplačna 
ter da je trajen in čist vir energije. Ker pa živimo v energijsko vse bolj potratni 
družbi, je vprašanje, kako zagotoviti dolgoročno oskrbo z energenti na mestu. 
Obnovljivi viri energije, kot sta poleg sonca še veter in voda, ne zanimajo zgolj 
ekologov, ampak so postali sestavni del državnih energetskih strategij. Znamo 
izkoristiti vse obnovljive vire, ki so nam dani, ter z njimi pravilno ravnati? V 
zadnjem času je veliko govora o fotovoltaiki. 

Za nastanek požara na objektu s SE je mogočih več 
vzrokov. Zelo majhna možnost je, da bi zagorela 

sama elektrarna, saj je sistem zaščiten pred udarom 
strele, material, iz katerega so izdelani moduli, pa 
je zelo težko gorljiv. Kot ugotavljajo gasilci, je več 
kot polovica požarov posledica človeške napake, 

saj lahko do požara pride v objektu, posredno 
zaradi sončne elektrarne, zaradi napak pri montaži 

električne napeljave ali pregrevanja električnih 
vodnikov in posledično kratkega stika. Električne 

vodnike ogrožajo glodalci, zato pazljivost pri razvodu 
električnih vodnikov ne bo odveč.

Na podlagi Pravilnika za izbiro prejemnikov priznanj  KS Poljane ob dnevu 
državnosti Svet KS  Poljane objavlja

JAVNI  RAZPIS
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj KS Poljane ob dnevu 

državnosti za leto 2012

KS Poljane podeli ob dnevu državnosti priznanje zaslužnim krajanom KS Poljane, 
društvom s sedežem v KS Poljane, članom društev, zavodom, podjetjem in skupinam 
prav tako s sedežem oziroma stalnim bivališčem v KS Poljane za dosežke na področju 
športa, kulture, gasilstva, turizma, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih 
področjih človekovih ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu in popolnejšemu 
življenju krajanov in imajo večji pomen za ugled, promocijo in razvoj kraja in občine. 
Vsako leto se podeli največ tri priznanja.
Predlagatelji dobitnikov priznanj so lahko krajevna in vaška skupnost, društva, podjetja, 
zavodi s sedežem v KS Poljane in občina Gorenja vas - Poljane ter posamezniki.

Kriteriji in merila za izbor dobitnikov priznanja:
• nadpovprečna uspešnost na posameznih področjih delovanja;
• uspešna organizacija prireditev širšega pomena;
• izjemni športni in drugi rezultati, doseženi na višjem nivoju (državni);
• uspešno delovanje na področju prepoznavnosti in promocije kraja;
• večletno ljubiteljsko in zelo uspešno delo na društvenem ali kakšnem drugem 
področju;
• izjemni prispevki in donacije podjetij društvom, prireditvam itd.;
• nudenje in organizacija pomoči v primeru  naravnih in drugih nesreč;

Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja;
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlaganega dobitnika priznanja;
• obrazložitev oziroma utemeljitev predloga.

Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev priznanj 
KS Poljane, ki bodo prispeli do vključno 16. maja 2012 na naslov: Krajevna skupnost 
Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane. Za pravilno označene  se bodo šteli tisti predlogi, 
ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja KS Poljane«.

Svet KS Poljane



7

Vam je divjad povzročila 
škodo?

Lovska družina Gorenja vas obvešča, da 
lahko na podlagi 54. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu prijavite škodo, ki vam jo je povzročila 
divjad na območju lovišča LD Gorenja vas. 
Pisni zahtevek pošljite na naslov: Trata 21, 
4224 Gorenja vas.                                           

  Ž. M.

Želite vključiti izdelek v 
lokalno blagovno znamko?

Razvojna agencija Sora (RAS) bo v začetku 
maja objavila javno povabilo proizvajalcem za 
vključitev njihovih izdelkov v blagovni znamki 
Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki 
iz škofjeloških hribov. 

Kot navajajo, med potrošniki postajata 
čedalje bolj prepoznavni in iskani. Eden 
izmed pogojev za vključitev je visoka ka-
kovost izdelkov, ki se dokazuje z oceno na 
senzoričnih ocenjevanjih. Pred kratkim je bilo 
takšno ocenjevanje organizirano za pekovske, 
mlečne in mesne izdelke v Biotehniškem centru 
Naklo ter za alkoholne pijače in druge sadne 
ter zelenjavne izdelke na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani.

»Vabimo vse proizvajalce na Škofjeloškem, 
ki bi želeli svoje izdelke dodatno promovi-
rati in tržiti pod blagovnima znamkama, da se 
vključijo v znamki. Izpolnijo naj vlogo, ki bo 
sestavni del javnega povabila,« so sporočili iz 
RAS in povedali, da bo dokumentacija dosto-
pna na njihovi spletni strani http://www.ra-sora.
si/, prevzeti pa jo bo mogoče tudi osebno v 
njihovih prostorih na Spodnjem trgu 2 v Škofji 
Loki. Za dodatne informacije lahko pokličete 
na RAS, tel. št.: 04/50-60-225.   

M. B.                               

Predstavite se na 
podjetniški tržnici

Razvojna agencija Sora in Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka vabita 
k sodelovanju vse obrtnike in podjetnike, ki bi 
se želeli predstaviti na Podjetniški tržnici, ki bo 
organizirana v okviru Tedna obrti in podjetništva 
(TOP). 

V tednu od 20. do 26. maja se bo zvrstil 
bogat program od izobraževalnih delavnic, 
skupinskih svetovanj, podjetniške tržnice z 
bogatim kulturno-zabavnim programom do 
razstave izdelkov dijakov šolskega centra 26. 
maja na Mestnem trgu v Škofji Loki. 

Vsi, ki bi želeli sodelovati na tržnici s pred-
stavitvijo in prodajo svojih izdelkov in storitev, 
se čim prej prijavite na RAS na telefonsko 
številko 04/50-60-223 ali na OOZ Škofja Loka 
na telefonsko številko 04/50-60-200. Na 
spletnih straneh www.ra-sora.si in www.ooz-
skofjaloka.si je na voljo tudi prijavnica, s katero 
se lahko prijavite na podjetniško tržnico.

L. R.

se je pri gašenju potrebno izogibati polivanju 
poškodovanih modulov oziroma panelov ter 
vodnikov. 

Če zagori objekt, opremljen s SE, ga je treba 
takoj izklopiti iz električnega omrežja, pri tem 
pa paziti, da so kabli od fotovoltaičnih modulov 
do razsmernika še vedno pod napetostjo. »Od 
proizvajalcev oziroma izvajalcev montaže SE 
se pričakuje, da bo izgradnja oziroma montaža 
fotovoltaičnih modulov (PV modulov) izvedena 
kakovostno in skladno z veljavnimi predpisi. 
Smiselno je, da se pred izgradnjo SE izdela 
požarnovarnostno presojo. Gašenje objektov, 
opremljenih s SE, je zadnji korak v verigi 
zagotavljanja ustrezne požarne varnosti, saj 
morajo biti izpolnjeni vsi predhodni koraki, ki 
se navezujejo na strokovno izvedbo SE in na 
kakovostno vgrajene opreme SE. Proizvajalci 
morajo vgrajevati SE, ki omogočajo, da se pane-
li avtomatsko izklapljajo, ko pride do požara,« 
še pove Matej Marčelja.

GZS sicer po vsej Sloveniji izvaja dodatna 
usposabljanja gasilskih enot, v pripravi je tudi 
strokovni posvet na temo sončnih elektrarn, 
ki bo namenjen vsem gasilskim regijskim 
poveljnikom, poveljnikom gasilskih zvez in 
občinskim poveljnikom.

Kaj potrebujemo za postavitev SE
Če se boste odločili za postavitev SE, pre ve -

rite reference ponudnikov oziroma od ponudni-
ka zahtevajte seznam sončnih elektrarn, ki jih je 

Objekti morajo imeti požarni načrt, gasilce pa je treba seznaniti z njim

že zgradil, in kontakte lastnikov elektrarn. Nato 
jih pokličite ali jih obiščite in se prepričajte, 
kako delujejo elektrarne, ki jih je že zgradil. Kar 
nekaj uporabnih informacij je mogoče dobiti 
tudi na spletnih straneh ponudnikov SE.

Velikost sončne fotonapetostne elektrarne 
je odvisna od mesta postavitve – naklona, 
orientacije, morebitnega senčenja in nekaterih 
drugih dejavnikov. Načeloma velja, da za  kW 
moči potrebujemo od 8 do 20 m2 površine. 
Elektrarna na ravni strehi ali zemljišču za-
vzame bistveno več prostora kot elektrarna na 
strehi z naklonom, ker se je potrebno izogniti 
medsebojnemu senčenju modulov. Gradbeno 
dovoljenje za postavitev sončne elektrarne na 
streho ali fasado stavb ni potrebno, drugače 
pa je, če pa bi jo želeli postaviti na tleh. Za 
sončno elektrarno na strehi ali fasadi objekta 
je potrebno pridobiti soglasje za priključitev 
na elektroenergetsko omrežje, statično presojo, 
presojo o zaščiti pred strelami in presojo s 
področja požarne varnosti. Potrebno je preveriti, 
da montaža ni v nasprotju s prostorskimi akti, 
ter pridobiti soglasje, če je stavba v območju 
varovalnega pasu ali na območju, varovanem 
s posebnimi predpisi. Če se investitor odloči, 
da bo izvajalcu prepustil izgradnjo sončne elek-
trarne po sistemu na ključ, je pridobivanje vseh 
teh dokumentov naloga izvajalca. »Izvajalec 
SE mora naročniku oziroma investitorju SE 
skladno s Pravilnikom o projektni in tehnični 
dokumentaciji predati projekt izvedenih del – 
PID (vodilna mapa, dokazna dokumentacija, 
prikazi in način izdelave, elaborati), dokazilo o 
zanesljivosti (soglasje za priključitev, soglasje 
k projektnim rešitvam, pogodba o priključitvi, 
pogodba o dostopu, sklep Borzena, merilni 
protokoli – elektroinstalacijski), statično pre-
sojo in presojo požarne varnosti,« pojasnjuje 
Matej Guštin.

Lidija Razložnik

SE Stanonik v Volaki, ena od dveh SE v naši občini
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Beseda fotovoltaika izhaja iz grškega jezika in 
označuje vedo, ki preučuje pretvorbo energije 
svetlobe, natančneje energije fotonov v električno 

energijo. Fotovoltaična pretvorba torej pomeni 
direktno pretvarjanje svetlobne energije sončnega 

sevanja v električno energijo.
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1. Subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest
1. 1. Subvencija se dodeli: 
• brezposelni osebi, ki se samozaposli, v višini 900 evrov,
• delodajalcu, ki zaposluje manj kot 50 delavcev in na novo za nedoločen čas zaposli 

brezposelno osebo s stalnim prebivališčem v občini Gorenja vas - Poljane, v višini 
540 evrov za posamezno novo odprto delovno mesto oz. 270 evrov za zaposlitev 
brezposelne osebe s stalnim prebivališčem zunaj občine, 

• delodajalcu za zaposlitev visokokvalificiranega delavca (VI., VII. st. izobrazbe) s stalnim 
prebivališčem v občini Gorenja vas - Poljane v višini 1080 evrov oz. 540 evrov za 
zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem izven občine Gorenja vas - Poljane.

1. 2. Za subvencijo je mogoče zaprositi pod pogojem, da:
• je novo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
• delodajalec ni že prej dobil subvencije za zaposlitev delavca ob istem številu delovnih mest,
• subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca.
1. 3. Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• mora biti državljan Republike Slovenije,
• zaposlitev oz. samozaposlitev mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu; na 

razpis lahko kandidirajo tudi upravičenci, katerih zaposlitev je bila sklenjena v obdobju 
od 1. novembra 2011 dalje.

1. 4. Obrazcu, ki je na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, je potrebno 
priložiti:

• obrazec Izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji, 
• potrdilo upravne enote o stalnem bivališču za novozaposlenega delavca,
• potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
• priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oz. sklep o 

vpisu podjetja v sodni register, 
• v primeru zaposlitve visokokvalificirane osebe dokazilo o izobrazbi.
1. 5. Novoodprto delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.

2. Subvencioniranje promocije izdelkov in storitev   
2. 1. Sredstva se namenijo za sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in 

doma, da se predstavijo potencialnim kupcem. 
2. 2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi 

potrebnih dokazil v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
skupno 1400 evrov.

2. 3. Vlogi je treba priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih stroških (strošek najetja, 
postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu). 

3. Subvencioniranje izdelave poslovnega načrta
3. 1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 zaposlenimi, ki imajo 

sedež dejavnosti na območju občine Gorenja vas - Poljane, ter nosilcem dopolnilnih 
dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v občini Gorenja 
vas - Poljane, in sicer enkrat v obdobju treh let. 

3. 2. Višina sofinanciranja znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov izdelave poslovnega 
načrta, vendar ne več kot  500 evrov.

3. 3. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup in graditev 
poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški izdelave poslovnega 
načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, 
stroški izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.

3. 4. Vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o upravičenih stroških izdelave poslovnega 
načrta (račun, dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt). 

4. Subvencioniranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne 
objekte na območju občine Gorenja vas - Poljane 

4. 1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za poslovne objekte do 15 odstotkov upravičenih stroškov izdelave projektne 
dokumentacije, vendar ne več kot 1400 evrov.

4. 2. Upravičeni stroški so stroški pridobitve projektne dokumentacije za izdajo 
gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1B in Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne 
in tehnične dokumentacije.

4. 3. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, računa 
in dokazilo o plačilu računa. 

5. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz 
katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih 
virov) je pomoč dodeljena.

6. Upravičeni prejemniki so: 
• mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih 

družbah,
• samostojni podjetniki,
• fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanje zaposlovanja/samozaposlitev).

7. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju 
občine Gorenja vas - Poljane oz. upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na 
območju občine Gorenja vas - Poljane.

8. Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v proračunu Občine Gorenja 
vas - Poljane zagotovljenih 20.000 evrov.

9. O dodelitvi sredstev bo odločal Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe Občine Gorenja vas - Poljane. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. 
oktobra 2012.

10. Zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije na Občini 
Gorenja vas - Poljane pri Nataši Kopač (tel. 04/51-83-114) ali na občinski spletni strani  
(http://www.obcina-gvp.s/razpisi).    

Župan 
Milan Čadež

Člani Turističnega društva Gorenja vas so 
izvolili novo vodstvo. Mesto predsednika je 
prevzel Zvone Bašelj, blagajničarka je postala 
Ivanka Mrak, delo tajnice bo do imenovanja 
drugega opravljala Marjeta Šifrar, gospodar 
oziroma upravnik pa je Dušan Škrlep. 

Matjaž Šifrar, Milan Ferenčak in Milan 
Čadež so člani novega upravnega odbora, nad-
zorni odbor pa sestavljajo Metod Eržen, Slavko 
Ferlan in Damjan Vehar. Kot je povedal Bašelj, 
prej ni bil član TD Gorenja vas. Za funkcijo 

TD Gorenja vas z novim vodstvom in novimi idejami
predsednika so ga predlagali po odlično speljani 
organizaciji izleta po Poljanski dolini. 

Bašelj je namreč v začetku marca v Poljansko 
dolino pripeljal 35 turistov, ki so ves dan preživeli 
ob ogledu znamenitosti Gorenje vasi in okolice 
ter pokušini domačih dobrot. Ogledali so si tudi 
Rupnikovo linijo. Takrat se je zanimal za spominke 
Gorenje vasi, a jih žal ni dobil. Zdaj pa bo, kot pravi, 
to njegova prva naloga – pridobiti spominke. 

Načrti za delo so obsežni: od oživitve 
turističnega krožka, iskanja novih članov do 

mesečnega čiščenja pešpoti. Društvo se je 
namreč obvezalo, da bo redno čistilo pešpoti v 
občini, zato prosijo vse rekreativne pohodnike, 
ki bi morebiti opazili večja odlagališča smeti, 
da jih o njih obvestijo na telefonsko številko 
041/517-704. Organiziralo bo tudi različne 
prireditve, omenimo le tri letošnje, in sicer kviz 
Kako dobro poznam svoj kraj, ki bo junija v OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas, Festival praženega 
krompirja in Družinski piknik.

L. R.

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

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 107/11), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih 
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 59/00) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 

iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 33/08) objavlja

RAZPIS
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2012

Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2012 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja malega gospodarstva za 
mikropodjetja in majhna podjetja s sedežem na območju občine Gorenja vas - Poljane:
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Kot pojasnjuje Marjeta Šifrar, višja svetovalka 
za področje turizma in razvojnih projektov, je 
celotna trasa kolesarskega kroga za povprečnega 
kolesarja naporna in je zato razdeljena v tri etape, 
te pa še v podetape. Posameznik ali skupina, 
ki se bo odločila prekolesariti omenjeni krog, 
bo kolesarila po mejah naše občine, ob tem pa 
imela možnost videti najlepše, najatraktivnejše 

Pozitivni trend obiska smučišče tako beleži 
že od sezone 2007/08 naprej, in sicer z okvirno 
petodstotnim povečanjem vsako leto. Podatek 
je zelo spodbuden, saj večina ostalih slovenskih 
smučišč v zadnjih letih sledi negativnemu trendu 
in tako tudi v letošnji sezoni beležijo tudi do 
20-odstotni padec obiska. Zlasti se povečuje 
obisk iz oddaljenejših destinacij: Dolenjske, 
Primorske, tudi Štajerske in Hrvaške. V letošnji 
sezoni smučišče beleži tudi največji dnevni obisk 
v zadnjih letih, saj je med počitnicami smučišče v 
enem dnevu obiskalo več kot 2.500 smučarjev. 

Razlogov za povečan obisk je verjetno več – 
od tega, da ima smučišče že vrsto let urejeno in-
frastrukturo ter nočno smuko, do številnih novosti. 
Govorimo tako o ustvarjanju večje marketinške 
prepoznavnosti smučišča kot bogatejši dodatni 
ponudbi ter lepo urejenih progah.

Priprave na novo sezono so potekale že vse od 
zaključka prejšnje sezone. Ob stalnih dogovorih 
z lastniki ter bankami o saniranju finančnega 
stanja je bilo treba vzdrževati in obnoviti naprave 
v poletnem času, oblikovati dodatno ponudbo in 

STC Stari vrh

Letos je smučalo 57 tisoč ljudi
Minula smučarska sezona je bila ena najkrajših v zadnjih letih. Zaradi poman-
jkanja snega in toplega vremena se je na Starem vrhu začela tik pred božičem 
in se končala v začetku marca. Smučišče je v 80 obratovalnih dneh obiskalo več 
kot 57.000 smučarjev, sankačev, drsalcev in drugih obiskovalcev, kar je približno 
pet odstotkov več kot leto prej.

poskrbeti za njeno trženje ter zasneževati celo 
smučišče z umetnim snegom v decembru in janu-
arju. Izpostavimo finančno zelo zahtevno obnovo 
vseh starejših žičniških in ostalih naprav v skladu z 
novo zakonodajo, s katero si je smučišče pridobilo 
ustrezne certifikate za obratovanje za naslednjih 
deset let. Poleg omenjene obnove so na smučišču 
nadgradili tudi traso sankaške proge za nočno in 
po novem tudi za dnevno sankanje ter prenovili 
brunarico na Snežnem parku na Grebljici. Snežni 
park je tako skupaj z drsališčem in tekočim tra-
kom za najmlajše smučarje dobil zaključeno in 
privlačno podobo, kar se je pokazalo tudi v trikrat-
nem povečanju obiska na tem delu smučišča.

V okviru promocijskih aktivnosti pred sezono 
je smučišče že v pomladanskih mesecih pripravilo 
paketno ponudbo različnih ponudnikov na Poljan-
skem, Selškem in v Škofji Loki in jo predstavilo 
po slovenskih šolah, pri eni izmed trgovskih verig 
ter po agencijah in sejmih na najbolj perspektivnih 
tujih trgih: madžarskem, hrvaškem in sbrskem. 

Preoblikovali so tudi celostno podobo, spletno 
stran, naredili nov slogan »Stari vrh – smučišče 

za vse generacije«, serijo prepoznavnih tiskanih 
oglasov ter serijo šaljivih radijskih oglasov na 
temo medvedka Srečka in inšpektorja. Prav tek-
movanje za Srečkov pokal 2012 je predstavljalo 
osrednji dogodek, prek katerega so izvajali pro-
mocijo smučišča. Pet tekem za Srečkov pokal v 
različnih športnih disciplinah je privabilo več kot 
150 smučarjev iz vse Slovenije.

Perspektive smučišča
Smučišče Stari vrh je tudi po tej sezoni 

ohranilo primat med turističnimi destinacijami 
v škofjeloški regiji, saj z letnim obiskom več 
kot 55.000 obiskovalcev v samo treh mesecih  
prekaša vse ostale turistične znamenitosti in 
prireditve na tem območju, vključno z drugim 
največjim, Loškim muzejem. Prav tako 
smučišče predstavlja destinacijo z največjim 
multiplikativnim učinkom na ostale gospo-
darske panoge v regiji, saj po oceni Razvojne 
agencije Sora prinese samo v Škofjo Loko letno 
več kot 200.000 evrov prihodkov. Če k temu 
prištejemo še številna delovna mesta, morebitne 
nove prihodke z razširitvijo dejavnosti tudi na 
poletne mesece (kolesarski poligon), možnost 
razširitve destinacijske blagovne znamke tudi 
na ostale turistične zmogljivosti na območju 
(Visoko, Terme Kopačnica, Rupnikova linija, 
kolesarske in pohodniške poti itn.) ter druge 
turistične prihodke, vezane na smučišče (na-
mestitve), bi morebiten stečaj smučišča pred-
stavljal velik udarec za razvoj turizma tako v 
obeh dolinah kot v Škofji Loki. 

Ob koncu relativno uspešne sezone se na 
smučišču Stari vrh zahvaljujemo vsem obisko-
valcem za množičen obisk, obenem pa se zah-
valjujemo tudi vsem poslovnim partnerjem za 
iskreno podporo, pomoč in izvedbo številnih 
spremljajočih aktivnosti, ki so v minuli sezoni 
popestrile dogajanje na smučišču ter pripo-
mogle k pozitivni prepoznavnosti tako smučišča 
kot celotne ožje regije.

Matjaž Mazzini, STC Stari vrh  

Kolesarski krog Gorenja vas - Poljane

Po mejah občine z biciklom
Občina Gorenja vas - Poljane pripravlja novo kolesarsko pot, t. i. občinski 
kolesarski krog. Kolesarska pot je dolga 101 km in ima 3.010 višinskih metrov 
vzponov in spustov.

in najbolj razgledne točke občine ter se ob 
njih tudi ustaviti, spočiti in okrepčati. »Poti so 
prijetne in varne, kolesarja pa popeljejo mimo 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov, prenočišč, 
okrepčevalnic ter čudovitih razgledov,« še razloži 
Šifrarjeva. Del občinskega kolesarskega kroga bo 
kolesarje pot vodila po že obstoječih kolesarskih 
poteh, kot sta loška in žirovska kolesarska pot. 

V pripravi je zloženka, ki bo predvidoma 
izšla v začetku maja in bo kolesarjem v veliko 
pomoč, saj bo v njej kolesarski krog podrobno 
predstavljen, podane bodo višine, namigi za 
okrepčilo, opisane zanimivosti … Dostopna bo 

Srečko je bil rdeča nit letošnjega dogajanja na Starem vrhu.

Odprtje občinskega kolesarskega kroga s krajšim 
programom bo 12. maja na vaškem trgu, ob devetih 
pa bo start tudi za vse kolesarje, ki bodo med prvimi 

želeli prekolesariti občinske meje.

Fo
to
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Kolesarski krog označuje tablica.
v gostilnah, okrepčevalnicah blizu kolesarske 
poti, na TIT Poljane, Turizem Škofja Loka in na 
občini. Več informacij o kolesarskem krogu je 
na voljo pri Marjeti Šifrar na telefonski številki 
04/51-83-120.

Lidija Razložnik
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Aktivno staranje daje starejšim ljudem možnost, 
da ostanejo v sferi dela in delijo svoje izkušnje z 
mlajšimi, da še naprej igrajo aktivno vlogo v družbi 
in živijo čim bolj zdravo, neodvisno in izpolnjujoče 
življenje. Vse to jim omogoča tudi znanje. Prav s 
tem namenom so se aktivnosti v naši občini pov-
ezale. Seznam dogodkov, v primerjavi z navedbami 
dogodkov v prejšnji številki, se je bistveno podaljšal 
in ponuja številne aktivnosti za vse generacije.

Pobudnica aktivnosti v okviru Evropskega 
leta aktivnega staranja in koordinatorica TVU 
je Jana Rojc. 

Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti

Obilica aktivnosti, za vsakega nekaj
V prejšnji številki smo že pisali o Evropskem letu aktivnega staranja in medgene-
racijske solidarnosti, v okviru katerega se bo po vse Sloveniji zvrstilo kar nekaj 
aktivnosti in dogodkov. Preverili smo, kaj se bo dogajalo v naši občini. Glede 
na to, da je v maju tudi Teden vseživljenjskega učenja (TVU), bodo aktivnosti v 
naši občini združene z aktivnostmi Evropskega leta aktivnega staranja.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je 
najvidnejša promocijska kampanja na področju 
izobraževanja in učenja v Sloveniji in poteka 
od 14. do 20. maja, razširjeni termin pa teče 
od 1. maja do 30. junija, z njim pa organizator, 
Andragoški center Slovenije, opozarja sloven-
sko javnost na vseprisotnost ter tudi pomemb-
nost učenja. Učenje je namreč pomembno v 
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih 
posameznik v svojem življenju prevzema. 

»Naša občina sicer ni kandidirala za sred-
stva, ki so zelo malenkostna in so namenjena 

za oglase, papir, plakate, bo pa krila stroške 
materiala za dve likovni delavnici. Na prvem 
sestanku se je zbralo kar nekaj predstavnikov 
društev, ki so bili pripravljeni sodelovati in tako 
napraviti nekaj zanimivega in brezplačnega 
za občane. Med drugim smo se dogovorili, 
da vsako društvo, skupina poskrbi za svojo 
dejavnost tako s finančne kot tudi obveščevalne 
plati. Na povabilo za sodelovanje se je kasneje 
odzvalo veliko število ljudi. Tako bodo v okviru 
Evropskega leta aktivnega staranja in TVU, ki 
je sicer namenjen medgeneracijskemu druženju 
s poudarkom na učenju, skupaj naredili in 
občanom ponudili pestro bero aktivnosti, za 
vsakega se bo našlo kaj. Poleg tega pa se bomo 
drug od drugega nedvomno kaj tudi naučili,« 
pojasnjuje Rojčeva.

Lidija Razložnik

1. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo 
obnovljivih virov energije za naslednje namene:
A. vgradnja kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso (kotli na 
polena, sekance, pelete),
B. vgradnja toplotnih črpalk za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje 
prostorov po sistemu: voda/voda, zemlja/voda, zrak/voda.

2. Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, lastnica stanovanjskega 
objekta, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega razpisa, ali solastnica s 
pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer 
bo naložba izvedena.

3. Vlagatelji niso upravičeni do spodbud za že izvedene naložbe. 
Občina bo subvencionirala vgradnjo tistih kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov 
in toplotnih črpalk, ki so bile vgrajene po 1. novembru 2011. 
Predmet sofinanciranja so toplotne črpalke oz. kurilne naprave s hranilnikom toplote – 
brez dodatnih napeljav. 

4. Za namen nepovratnega subvencioniranja vgradnje kotlov na lesno biomaso in 
toplotnih črpalk je v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane zagotovljenih 14.500 evrov.

5. Tako sistem vgradnje kurilne naprave kakor tudi sistem za centralno ogrevanje s 
pomočjo toplotne črpalke morata biti nameščena v skladu z veljavnimi predpisi.

6. Višina subvencije znaša največ 25 odstotkov upravičenih stroškov, vendar ne več kot:
• 2.200 evrov na objekt za kotle na biomaso (polena, sekanci, peleta),
• 2.000 evrov na objekt za toplotne črpalke tipa voda/voda ali zemlja /voda,
• 1.500 evrov na objekt za toplotne črpalke tipa zrak/voda z minimalnim grelnim številom 
več kot 3,6,
• 1.000 evrov na objekt za toplotne črpalke tipa zrak/voda z minimalnim grelnim številom 
več kot 3,3 do 3,6.
Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople 
vode znaša največ 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ne več kot 250 
evrov na objekt.
Dokončna višina sofinanciranja posameznega kotla oz. toplotne črpalke bo določena 
sorazmerno glede na število predloženih popolnih vlog.

7. Vloga mora vsebovati:
• izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije,
• originalni račun o nakupu in vgradnji naprave,

• dokazilo o plačilu,
• dokazila o doseganju karakteristik kurilne naprave (izkoristek, emisija CO, emisija 
prašnih delcev) – namen A,
• dodatni pogoj za kurilne naprave na lesno biomaso je, da morajo imeti prigrajen 
hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/Kw toplotne moči kurilne naprave, za katere je to 
potrebno – namen A,
• prospekte opreme,
• fotografijo izvedene naložbe,
• izjavo o zaključku naložbe,
• izjavo, da vlagatelj za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni 
v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira.

8. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le za enega izmed namenov, ki so predmet 
tega javnega razpisa, in sicer samo za nove naložbe.

9. Vgradnjo posameznih naprav oz. opreme lahko opravi le za to usposobljen in 
registriran izvajalec. Naprave in opreme, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude, 
ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj pet let po izplačilu nepovratne finančne 
spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo 
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oz. naprav.

10. Občina ima pravico kadar koli z ogledi preverjanjem dokumentacije ali na drug 
način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in 
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov ter določil pogodbe je prejemnik 
nepovratne finančne spodbude dolžan občini vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonsko 
določenimi zamudnimi obrestmi. 

11. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 29. oktobra 2011. Vloga mora biti predložena 
v zapečateni ovojnici, ovojnica mora biti na sprednji strani označena z napisom «Ne 
odpiraj – kurilne naprave in toplotne črpalke«. Na hrbtni strani mora biti označen polni 
naslov pošiljatelja.
Občina bo odobrene subvencije izplačala najkasneje do 30. decembra 2012.

12. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na sedežu Občine Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas pri Nataši Kopač (tel. št. 04/51-83-114) v času 
uradnih ur ali na občinski spletni strani (http://www.obcina-gvp.si/razpisi).

    Župan Milan Čadež

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

Na osnovi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 107/11), Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/07) in Energetske 
zasnove Občine Gorenja vas - Poljane objavljamo

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso in toplotnih črpalk v letu 2012
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Poslovni bonton s Ksenijo Benedetti

Obrečna drvenina pa tudi živice, omejki in 
stari sadovnjaki ter posamezna visokodebelna 
sadna drevesa dajejo dolini značilno podobo, 
zato so pomemben krajinski element v naravi. To 
je zelo očitno, če naravo naše občine pogledamo 
iz zraka ali s pobočij nad dolino. Sora je obdana z 
obvodnim drevjem in grmovjem, ki ima v naravi 
veliko vlogo in ima številne pozitivne učinke. 
Drevje s koreninskim sistemom varuje brežine 
pred odnašanjem plodne zemlje (erozijo), pred-
vsem ob velikih vodah. Daje senco, dom, hrano 
in zavetje vodnim in obvodnim bitjem, mnogo 
živali pa se v tem okolju tudi razmnožuje. 

Zatočišče za naravne plenilce
Grmovje in drevje je življenjski prostor, 

začasno bivališče ali občasno zatočišče številnih 
vodnih in obvodnih ptic; tu se naseljujejo nara-
vni plenilci vodnih in poljskih škodljivcev, med 
drugim se poleti tu v večernem mraku podijo 

Sora

Čiščenje grmovja in drevja se lotimo načrtno
Poljanska Sora z obrečno drevnino je pomemben krajinski element naše doline. 
Sploh drevesa imajo številne pozitivne učinke, ki se jih včasih niti ne zavedamo. 
Zato mora biti sečnja, ki se tradicionalno dogaja zgodaj spomladi, izvedena 
na ustrezen način in pravočasno. Ker pa leži del Poljanske Sore v naši občini v 
območju Natura 2000, je za sečnjo treba pridobiti ustrezna soglasja.

netopirji, kjer iščejo svoj plen – nočne žuželke. 
Linijska vegetacija je njihova orientacija v 
naravi. Visoka drevesa zmanjšujejo tudi učinke 
vetra, zeleni pas pa zadržuje vlago v tleh tudi v 
suhih obdobjih. 

Obrečna vegetacija je tudi filter za kemi-
kalije in onesnaženo vodo, ki priteka z inten-
zivno obdelanih kmetijskih površin v reko in jo 
ohranja čistejšo. Z odstranjevanjem vegetacije 
se slabi samočistilna sposobnost vode. Dobro je 
vedeti, da je pri rekah s položno brežino z vodo 
nasičeno območje lahko do 30-krat večje kot je 
sam vidni vodni tok. 

Učinki, ki jih ima obrečna vegetacija za 
ekosistem, so pomembni še posebej v naravo-
varstveno pomembnih območjih, kot je Pol-
janska Sora, ki je zaradi ohranjenosti nekaterih 
živalskih vrst in obrečne vegetacije evropsko 
ekološko pomembno območje Natura 2000 in 
naravna vrednota.

Za ohranjanje vegetacije in samočistilne spo-
sobnosti Sore je v dobrem duhu poskrbljeno na 
papirju v občinskem prostorskem načrtu (OPN). 
Zaradi pomembne vloge in vsestranske koristi 
obvodne vegetacije ter njenega ohranjanja pa je 
tudi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
določilo redčenje in odstranjevanje obrežne veg-
etacije kot poseg, za katerega je treba pridobiti 
dovoljenje za poseg v naravo, če je drevnina v za-
varovanem območju, območju naravne vrednote 
ali območju Natura 2000. Postopek pridobivanja 
dovoljenja traja do enega mesca, dobro pa si ga 
je pridobiti pravočasno, da nas čas ne prehiti. 
Dovoljenje je za lastnika zemljišča brezplačno. 
Lastnik pošlje na upravno enoto v Škofji Loki 
ali na krajevno enoto v Gorenji vasi vlogo, iz 
katere sta jasno razvidna lokacija in opis posega. 
Izvajalec del v postopku pridobivanja soglasja 
pridobi morebitne pogoje, ki jih je treba upoštevati 
pri sečnji. 

Parcele in območja z naravovarstvenimi 
vsebinami lahko poiščemo sami na spletni strani 
http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/ 
ali http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.
aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso. O tem 
smo v Podblegaških novicah že pisali. Poleg do-
voljenja in izdanih pogojev pa velja še splošna 
časovna omejitev sečnje drevnine v obvodni 
vegetaciji in vseh mejicah in živih mejah. Med 
1. marcem in 1. avgustom se drevnine ne seka, 
ker v tem času gnezdijo in se razmnožujejo ptice 
(Zakon o divjadi in lovstvu). 

Za gozd se štejejo tudi obrečni in protivetrni 
pasovi, širši od ene drevesne višine odraslega 
drevja, na površini najmanj 0,25 hektarja, in 
zemljišča, poraslega z gozdnim drevjem v ob-
liki sestoja, ki lahko doseže višino najmanj pet 
metrov in ima površino najmanj 0,25 hektarja. 
Za odstranjevanje vegetacije na takih območjih 
je treba pridobiti tudi soglasje Zavoda za goz-
dove Slovenije oziroma se o tem posvetovati 
na pristojni krajevni enoti zavoda.

Čiščenja vegetacije se je treba lotiti 
pravočasno in načrtno kot dober gospodar, ki 
misli tudi na prihodnje generacije – tako kot so 
naši predniki gospodarili v prepričanju in dobri 
veri z mislijo na nas, da imamo zdaj dobrine, s 
katerimi lahko gospodarimo.

Tadeja Šubic

Razvojna agencija Sora v Tednu obrti in 
podjetništva na Loškem organizira Skupinsko 
svetovanje ob ustanavljanju podjetja, zato va-
bljeni vsi tisti, ki šele razmišljate, da bi ustanovili 
svoje podjetje. Na skupinskem svetovanju bo 
mogoče izvedeti vse v povezavi z imenom in s 
sedežem podjetja, poslovnim prostorom, pogoji 
za opravljanje dejavnosti, postopkom registraci-

je, z vodenjem računovodstva itn. Svetovanje bo 
24. maja od 16. uri v veliki sejni sobi Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka, Spod-
nji trg 2 a. Prijave in dodatne informacije so na 
voljo na RAS pri Juliji Primožič po e-pošti: julija.
primozic@ra-sora.si, tel.: 04/50-60-223, ali na 
OOZ Škofja Loka po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.
net, tel.: 04/50-60-200.                                L. R.

Razvojna agencija Sora v okviru Tedna obrti 
in podjetništva na Loškem vabi na predavanje 
Poslovni bonton s Ksenijo Benedetti, ki bo 22. 
maja ob 17. uri v dvorani Sokolskega doma. 

Poleg pravil lepega vedenja in primernega vid-
eza bodo udeleženci spoznali moč besednega in 
nebesednega komuniciranja ter prvega vtisa. Prav 
tako bodo lahko dobili odgovore na vsakdanja 
vprašanja, ki bodo udeležencem predavanja 
prišla prav tako v poslovnem kot tudi zasebnem 
življenju: kako ravnati, če pozabimo sogovorni-
kovo ime, zakaj je zamujanje nespoštljivo, kako 
se pravilno rokovati, kako pravilno predstaviti ljudi, 
kdaj in kako preiti iz vikanja na tikanje … 

Predavateljica Ksenija Benedetti, sicer šefinja 
Protokola RS, je s sodelavci protokolarno prip-
ravila in izvedla več dogodkov, ki so se v zad-
njih letih zvrstili v Sloveniji, na primer srečanja 
najvišjih predstavnikov držav doma in v tujini, 
kraljevi obiski, prireditve ob vstopu Slovenije 
v Evropsko unijo in sprejemu evra ter številne 
državne proslave. Znanje in izkušnje že vrsto let 
prenaša na diplomate in poslovneže z osebnim 
svetovanjem in intenzivnimi treningi. 

Zaradi omejenega števila mest je potrebna 
čimprejšnja prijava pri Juliji Primožič po e-pošti: 
julija.primozic@ra-sora.si, tel.: 04/50-60-223. 

L. R.

Svetovanje ob ustanavljanju podjetja

Ob sečnji puščamo štore.

Pri poseganju v obvodno vegetacijo pa se priporoča 
še upoštevanje splošnih usmeritev:
• Izvedejo se najbolj nujna potrebna dela (sanitarna 

sečnja). Prednostno se opravi posek nestabilnih 
dreves in tistih, ki ovirajo pretok v reki.

• Prednostno se odstranijo invazivne tujerodne drevesne 
vrste (robinija ali akacija, veliki pajesen). 

• V obrežno vegetacijo se posega zgolj na eni strani 
brežine, na drugi strani pa ne prej kot v razmiku 
dveh let.

• Na brežini se ohranjajo panji, ki stabilizirajo brežino 
in ne ovirajo pretoka.

• Odstranjene drevesne in grmovne zarasti se na 
brežinah ne sežiga.

• Posegi se izvedejo v čim krajšem možnem roku.
• Ohranja se tradicionalen način obrezovanja vegetacije 

(na primer obrezovanje glavatih vrb).
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Čaj iz poparjenih cvetov zdravi kašelj, čisti 
telo, vsebuje vitamin C, blaži pljučnico, čisti 
kri in sečila. Za odganjanje revme čaj pijemo 
dlje časa. Vino z namočenimi trobenticami 
okrepi srce. Za čaj proti kašlju pa pripravimo 
mešanico trobentic, koprca, janeža in lapuha. 
Trobentice ste že namakali za »jager maister«. 
Bodite pozorni, da vsako rastlino namakate v 
žganju le tri do šest tednov. 

Še je čas za nabiranje pljučnika. Povsod po 
gozdovih nas prijazno pozdravljajo košati lepo 
oblikovani cvetovi, ki so vijolično-rdeči, modri, 
na dlakavih listih so bele lise. Najpogosteje 
ga opazimo v listnatih gozdovih skupaj z 
zimzelenom. 

Vse danes omenjene rastline nabiramo v 
aprilu, začetku maja, in vse za namok (razen 
zimzelena) ter čaje. Pri pljučniku že ime pove, 
za kaj ga uporabljati. Zelo je učinkovit pri 
zdravljenju pljučnih bolezni, menda se z njim 
lahko meri le trpotec. Pljučnikov čaj zdravi 
kašelj, vnetja grla, hripavost, gripo. Mlade liste 
lahko pripravimo kot špinačo ali jih vmešamo 
v solato. 

Pohiteti moramo z nabiranjem lapuha. Ta 
sicer ni priporočljiv za otroke, nosečnice in ne 

Domača lekarna

Spomladanska nabiranja
Še nekaj dni bom v postelji in že mi bodo odcvetele trobentice. Kje jih bom nabirala? 
Nekoliko više, a če jih ne naberemo v okolici hiše takrat, ko cvetijo, jih težko dobimo. 
Pa tako zdravilne so in pravi okras v steklenem kozarcu domačega čaja.

pijemo ga v večjih količinah. Nabiramo ga na 
sončnih površinah in ga posušimo na dan za 
cvet, sicer cvetovi radi potemnijo in so brez 
zdravilne vrednosti. Lapuhov čaj zdravi vsa pre-
hladna obolenja. Žlico cvetov prelijemo s četrt 
litra vrele vode. Ko se malo ohladi, dodamo med 
in pijemo trikrat na dan. Pri vnetju dihal lahko 
liste polagamo na prsi. Z lapuhovimi čistimi 
stolčenimi listi zdravimo sveže ali zagnojene 
rane, vnetja in otekline. Zagnojeno zanohtnico 
sem uspela pozdraviti tudi z vtiranjem slamnik-
ove tinkture, ker lapuha še ni bilo. Verjetno bi 
v tem primeru pomagal tudi zmečkan trpotec 
ali pa ohrovtov list. Lapuhov čaj vzbuja apetit, 
blaži prebavne krče in čisti kri. 

Zimzelen je tudi ena izmed rastlin, ki 
trenutno krasijo listnate gozdove. O njegovi 
zdravilnosti je mnogo napisanega, a jaz ga ne 
nabiram in z njim nimam nobenih izkušenj. 
Je močan in se ga uporablja v zelo majhnih 
količinah, za nosečnice ter otroke je prepove-
dan. Ne nabiram ga iz tistih časov, ko sva z 
mamo hodili po gozdu in mi je vedno rekla, naj 
te rastline na nabiram za šopek, ker je strupena. 
Zato imam še vedno odpor do zimzelena, kljub 
temu da pravijo, kako pomaga pri belem toku, 

krvavenju iz nosa, pri hemeroidih in driski, 
prav tako je menda za grgranje pri vnetem grlu 
in angini. 

Kje vijolica sestrica? V skritem grmu diha 
v strahu. Tako gre pesmica o vijolici, ki ji 
posvečamo premalo pozornosti. Skriva se pod 
drevesi, plotovi, grmi in še opazimo je ne, kaj 
šele, da bi jo nabirali. Z umivanjem s čajem 
odpravljamo kožne bolezni. Čaja ne pijemo v 
velikih količinah, temveč ga pri vnetem grlu 
grgramo. Čaj zdravi glavobol in čisti kri. 

Danes so bile opisane rastline, ki čistijo kri, 
zdravijo grlo, kašelj, kožne bolezni, zato bo 
najbolje pripraviti mešanico in narediti deset-
dnevno kuro. Iste zdravilne mešanice ne pijemo 
dlje kot deset dni. 

Jana Rojc

Izločajo ga samo mlade čebele, imenovane 
dojilje, in z njim hranijo ličinke. Prve tri dni 
življenja ga prejemajo vse, nato pa samo redke 
izbranke, iz katerih se razvijejo matice. Razlika je 
očitna. Iz tistih, ki so z mlečkom hranjene samo 
prve dni, se razvijejo neplodne samice – delavke, 
ki živijo le nekaj tednov oziroma pozimi največ 
nekaj mesecev. Matica, ki se z mlečkom hrani vse 
življenje, pa živi več let in dnevno odloži do 3000 
jajčec, katerih  skupna masa presega njeno maso.

Matični mleček

Najdragocenejši čebelji pridelek
Matični mleček pridelujejo le redki čebelarji, kar ne preseneča, saj postopek 
pridobivanja ni enostaven in zahteva kar nekaj spretnosti, pridelane količine 
pa so zelo majhne. Temu primerna je tudi cena – skoraj evro za gram. K sreči 
učinkuje že v majhnih količinah.

Krepi imunski sistem
Matični mleček pa ne deluje samo na čebele, 

ampak je njegov vpliv blagodejen tudi za človeka. 
Seveda pa na nas učinkuje precej drugače. Da je 
nekaj posebnega, so vedeli že stari Egipčani, ki so 
ga dajali faraonom in ga imenovali hrana bogov.

Vsebuje približno 400 sestavin, od tega 
različne beljakovine, sladkorje, maščobe, mine-
rale, vitamine, encime in hormone. 10 HDA 
(10-hidroksi-2-decenska kislina), ki jo najdemo 

v njem, ni mogoče najti nikjer drugje v naravi in 
je ni možno sintetizirati. 10 HDA deluje antibak-
terijsko, protivnetno in uravnava imunski sistem. 
Poleg tega mleček med drugim izboljšuje splošno 
počutje, omogoča daljše umsko delo, odstranjuje 
kronične oblike utrujenosti, blaži živčno nape-
tost, spodbuja tvorbo krvi in upočasnjuje procese 
staranja. Ker krepi telo, ga zlasti priporočajo za 
preprečevanje nastanka bolezni, hitrejše okre-
vanje po boleznih in operacijah in za povečevanje 
fizičnih in psihičnih zmožnosti.

Najboljši je svež
Ker je močan biostimulator, ga je treba jema-

ti previdno. Če se po zaužitju pojavi poslabšanje 
spanca ali blaga evforija, moramo omejiti nje-
govo uporabo. Prav tako ga ne smemo uživati, 
če se pojavi preobčutljivost.

Uživamo ga lahko svežega, posušenega v kap-
sulah, tabletah ali v različnih mešanicah čebeljih 
pridelkov. Najboljši je svež, ki ima sicer za večino 
ljudi neprijeten kiselkast okus. Vzamemo ga 
zjutraj, pol ure pred zajtrkom, najbolje pod jezik, 
da se del preko kapilar vsrka neposredno v krvni 
obtok. Priporoča se 90-dnevno uživanje, nato pa 
sledi dvotedenski premor. Priporočen odmerek je 
do 400 mg na dan, priporočljivo pa je, da odmerek 
povečujemo postopoma. Mleček obvezno hranimo 
v hladilniku.

Danilo Bevk

Matica (na sredini) se z matičnim mlečkom hrani vse življenje in zato živi veliko dlje kot delavke.
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Ženskam podarjali vrtnice
Člani OO SDM Gorenja vas - Poljane, 

podmladka Slovenske demokratske stranke, 
smo za osmi marec v Gorenji vasi in Poljanah 
predstavnicam nežnejšega spola delili vrtnice 
in jim čestitali ob njihovem prazniku – med-
narodnem dnevu žena. S tem smo želeli opo-
zoriti na pomembno vlogo, ki jo imajo ženske v 
moderni družbi, kjer pa so kljub pravicam, ki so 
si jih priborile skozi zgodovino, še vedno pre-
pogosto zapostavljene in v neenakopravnem 
položaju.

OO SDM Gorenja vas - Poljane

Pobudniki akcije opozarjajo, da Slovenija 
le 35 odstotkov hrane pridela sama – edino v 
živinoreji je skoraj v celoti samozadostna – in 
da je zaraščanje obdelovalnih površin zelo velik 
problem. Po kvadraturi rodovitne zemlje na 
prebivalca se Slovenija uvršča na dno lestvice 
evropskih držav. Večja prehranska samooskrba 
pomeni manjšo odvisnost od uvoza, z doma 
vzgojeno zelenjavo in sadjem pa bi se poznal 
prihranek tudi v družinskem proračunu in 
predvsem v zdravi hrani, pridelani brez uporabe 
pesticidov in umetnih gnojil ter brez tisoče 
prevoženih kilometrov. 

Oskrbimo se 100 %
V Civilni iniciativi Oskrbimo Slovenijo 

ugotavljajo, da se v Sloveniji z vprašanjem 
zdravega načina življenja in prehransko 
samooskrbo ukvarja veliko ljudi in institucij, 

Prehranska samooskrba

Vsaj polovica slovenskih družin  
bi morala imeti zasejano svojo zelenjavo
Civilna iniciativa Oskrbimo Slovenijo je pobudnik akcije, s katero želijo spod-
buditi Slovence k povečanju prehranske samooskrbe. Zavzemajo se za to, da 
bi vsaj polovica slovenskih družin imela zasejan vrtiček, balkon ali vsaj nekaj 
cvetličnih lončkov za domačo samooskrbo z zelenjavo in zelišči. 

ki pa so premalo povezane. Zato pozivajo pre-
bivalce k povečanju lokalne samooskrbe tudi 
z ozaveščevalno akcijo Oskrbimo se 100 %. 
Zapisali so več kot 19 ukrepov, s katerimi bi bili 
korak bliže zastavljenemu cilju. Tako na primer 
nameravajo narediti pregledno analizo stanja 
in primerjavo z drugimi državami, evidentirati 
prosta zemljišča za vrtičkarstvo in kmetijstvo, 
vzpostaviti skupnosti vrtičkov na obrobju mest, 
dvigniti zavest o pomenu pridelave in kupovan-
ja zdrave domače slovenske hrane in pomenu 
ekološke pridelave ipd. Poleg tega želijo 
spodbuditi pridelavo tradicionalnih slovenskih 
poljščin, vzpostaviti medsebojno menjavo se-
men, znanj in izdelkov ter vzpostaviti banko 
semen avtohtonih slovenskih vrst in sort. Zato 
so tudi organizirali akcijo Štafeta semen, ki se 
je z dogodkom končala 20. aprila, organizirajo 
pa tudi okrogle mize in predavanja.

Štafeta semen avtohtonih vrst in sort
Na svoji spletni strani www.oskrbimo.si so 

zapisali, da je namen akcije predvsem ohranjan-
je slovenskega semena. Povečati želijo skrb za 
iskanje, razmnoževanje, ohranjanje in hrambo 
semen, ki imajo lastnosti in identiteto slovenske 
krajine in že stoletja rastejo prilagojene našim 
naravnim danostim in razmeram. Zagotoviti 
želijo tudi prenos znanja na naslednje generacije 

Anglija: od vil do vilic
V civilni iniciativi za zgled pri prehranski samooskrbi 

postavljajo Angleže. V Angliji so začeli projekt, 
poimenovan od vil kmeta do vilic meščana, ki 

poudarja prehransko varnost, torej da hrana v tem 
procesu naredi čim krajšo pot od njive do mize. 

Sprejeli so državni program, ki vključuje izobraževanje 
v vrtcih in šolah, spremembe prehranskih navad, 

kmetijske politike, sistema subvencij, tržnih 
mehanizmov. Njihov cilj je, da do leta 2030 dosežejo 
100-odstotno prehransko samooskrbo. Uvedli so tudi 

brezmesni ponedeljek kot modni trend.  

Ste vedeli …
• 35 odstotkov zelenjave Slovenci pridelamo sami
• 80 odstotkov semen, ki jih sejemo, je pridelanih  
   v tujini 
• 85 odstotkov avtohtonih slovenskih semen  
   se je že izgubilo

Projekt Sorško polje
Projekt Sorško polje – Približajmo se naravi je nastal v 
letu 2011 in povezuje območje občin Kranj, Medvode 
in Škofja Loka. Namen prostovoljcev, ki sodelujejo pri 

projektu, je spodbujanje uživanja zdrave, ekološko 
pridelane in predelane hrane ter varstvo okolja z 
ekološkim načinom pridelave poljščin, zelenjave 

in reje živine. Izdajajo brezplačni mesečnik Skupaj 
za zdravje človeka in narave, v katerem pišejo o 
življenju brez strupov, zdravljenju brez strupov in 

naravi brez strupov. Organizirajo tudi predavanja na 
temo ekološke ozaveščenosti pri pridelavi in uporabi 
zelenjave, mesa in poljščin, s šolami in vrtci vodijo 

projekt Šolski ekovrt, v sodelovanju z društvom Svetlin 
pa so vzpostavili skupni ekološki in permakulturni vrt. 

Več informacij o projektu je na spletni strani  
www.sorskopolje.si. 

Otroci z navdušenjem skrbijo za svoje zeliščne vrtove. Na Podružnični šoli Lučine bodo imeli 
poleg zeliščnega vrta tudi zelenjavnega.
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in omogočiti zdravo življenje naslednjim rodo-
vom. Cilj akcije je namreč medsebojna menjava 
semen starih avtohtonih rastlinskih vrst in sort 
ter medgeneracijsko sodelovanje pri sajenju in 
pridelavi domače hrane. 

V semensko banko poslali fižol
V Štafeti semen so lahko sodelovali po sa-

mezniki, organizacije, šole in vrtci, ki so zbrali 
33 semen ene od avtohtonih slovenskih rastlin-
skih vrst in sort. Od tega so 11 semen posadili 
sami, 11 so jih izmenjali z drugimi udeleženci 
akcije na tako imenovanih pozitivnih točkah, 11 
pa so jih  poslali v semensko banko. V akcijo 
se je vključilo 22 osnovnih šol in vrtcev, med 
njimi tudi OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki 
je v semensko banko poslala semena stročjega 
fižola. Izvirno ime semena, ki ga je prinesla 
vzgojiteljica Zorka Šturm, je pozabljeno, ker 
se že dolgo prenaša iz roda v rod. 

In zakaj so se odločili za sodelovanje v akci-
ji? Po besedah Jane Rojc, pomočnice ravnatelja 
in vodje projekta na OŠ Ivana Tavčarja, je 
to nekakšna nadgradnja njihovih dosedanjih 
aktivnosti, saj ob šoli in vrtcih že negujejo 
zeliščne vrtove – zdaj pa bodo na podružnični 
šoli v Lučinah imeli tudi zelenjavnega. Otroci 
po njenih besedah zelo radi skrbijo za svoje 
vrtove, tako pobliže spoznavajo delo na vrtu, 
zelišča in njihovo uporabo. Pogosto  namreč 
kuhajo zeliščne čaje, delajo namaze in celo 
zeliščne kreme.  

Tina Dolenc
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Glasbi sta se povsem zapisala v jeseni 
življenja. Jože je začel igrati očetovo harmoniko še 
kot otrok, doma pri Martenku v Podobenu. Ko je 
bilo treba poprijeti za delo, so odšli drugi na polje, 
on pa je doma varoval mlajše otroke, saj je bil 
četrti od 13 bratov in sester. Kaj kmalu je ugotovil, 
da ima še najbolj ‘gmah’, če poprime za očetovo 
harmoniko in nanjo zaigra. Valerija je za bariton 
poprijela pri 65 letih, še prej pa je igrala na kazu, 
kjer je treba peti in obenem posnemati inštrument. 
O praznovanju, ki ga je spretno izpeljala Saša Pivk 
Avsec, ljubezni do glasbe, predvsem pa o novi 
zgoščenki, smo se z njima pogovarjali na njunem 
domu v Podobenu, kjer živita zadnjih 12 let.    

Praznovanja, kot sta ga imela, nima 
vsakdo. Kdo je imel željo praznovati jubilej 
na ta način? 

Valerija: Veliko sva razmišljala, kaj bi nare-
dila. 70-letnica se je pa vedno bolj bližala. Prijatelj 
Tomaž, ki ima doma studio, nama je enkrat rekel, 
kaj če bi vidva to posnela, kar igrata. Pa je bila 
posneta ena, pa druga viža, kar naenkrat jih je bilo 
12. Potem sva si pa rekla, kaj pa če bi midva tole 
uporabila pri najini 70-letnici, saj bo treba CD, ki 
bo nastal, predstaviti širši množici. In spet naju je 
Tomaž spodbudil, da sva začela o tem razmišljati. 
Pa sva dobila še druge prijatelje, ki so ravno tako 
letos praznovali 70-letnico. Ideja je padla, da bi 
skupaj nekaj naredili, predstavili smo hkrati CD 
in proslavili najino 70-letnico. Povabila sva sorod-
nike in glasbene prijatelje, s katerimi delamo. 

Na odru sta v dvorani kulturnega doma v 
Poljanah zaigrala z zasedbami, v katerih sta 
dejavna. Katere vse so zaznamovale vajino 

Jože in Valerija Dolenec

Za 70 let Viže in misli izpod Blegoša
Jože in Valerija Dolenec iz Podobena sta 70 let obeležila na prav poseben način: 
z izidom zgoščenke. V večeru, polnem dobre glasbe, plesa in druženja s prijatelji 
ter sorodniki sta skupaj z Milanom Kalanom s Hotavelj ter Jožetom Peternelom 
iz Delnic v kulturnem domu v Poljanah obeležila 4-krat po 70 let.

glasbeno udejstvovanje? 
Jože: Prva zasedba se je imenovala Kr' tk', 

v njej pa smo igrali prijatelji in znanci. Nato je 
tu Ansambel Valat, Suha špaga je bila naslednja 
zgodba. Tam sva največ lepega preživela, razen 
enega člana ostali nismo imeli glasbene izobrazbe. 
Potem se je pojavila še ena ljubezen, ustna har-
monika.  Kmalu smo ustanovili kvartet Poljanski 
orgličarji. S Suho špago smo imeli v tem času tudi 
do 100, 120 nastopov, pa se je bilo treba odločiti. 
Z ženo sva rekla, da za dušo še vedno lahko igrava, 
jaz sem se pa odločil, da bodo orglice odslej imele 
prednost. V Mokronogu imamo vsako leto srečanje, 
junija v Poljanah nastopamo na koncertu. Midva 
pa tudi še zaigrava te skladbe. Včasih nas pa kam 
tudi še povabijo. Ravno včeraj je bilo tako, so naju 
klicali ob pol desetih, če bi lahko ob dvanajstih 
prišla nekaj zaigrat za tuje goste. In sva šla, pa še 
prijatelj je šel z nama. Igrali smo pa trem avtobusom 
mladih. Pojma nimate, kako veseli so bili, plesali 
so kar po dežju … Res je bilo lepo. Glasba prinese 
toliko lepega, sploh če je iz srca zaigrana. 

Tudi vajin dom po nuja zavetje mladim 
glasbe nikom, ki se pri vaju učijo igranja na 
harmoniko in bariton.

Valerija: Sama živiva v hiši, prostora imava 
ogromno. In sva rekla, kaj pa, če bi kar pri nas 
vadili. Prijatelj Tomaž Hribar, ki igra na harmoniko, 
se je odločil, da bo pri nas imel določene ure, priv-
abili smo fante in dekleta ter pričeli vaditi. Drugi je 
bil Uroš (Unetič), ki igra pri Slovenskih muzikantih. 
Pa je še on začel. Ta ko imamo prostor, kjer ob torkih 
poučuje Tomaž, ob sredah pa Uroš. Jaz sem pa prej 
hodila na vaje za bari ton v Kamnik. Potem sem 
enkrat vprašala Igorja Šinka, če bi prišel k nam in 
bi tud vadili … In je bil za. Prva sem bila jaz, kmalu 
nas je bilo sedem in vaje so se začele.

Ustanovili ste pa tudi po se ben Bariton bas 
bataljon. 

Valerija: Ja, tudi to smo naredili. Zahvala 
gre Igorju, ki nas je povabil na različne nastope. 
Sem pa prav vesela, da sem med tako množico 
baritonistov ženska, tako da tudi poskušam 
pihati kot oni. Tudi na praznovanje so prišli. 
Sem bila tako presenečena, da sem jih gledala, 
poslušala in so mi solze kar tekle. 

Kako pa je nastajala vajina zgoščenka? 
Valerija: Veliko sva razmišljala, kaj bi naredila. 

Bala sva se, da bi bile viže med seboj podobne in 
bi se jih naveličali. Želela sva to razdrobiti, narediti 
zanimivo, tako da ko poslušaš, poslušaš do konca. 
Jože je vedno vnašal nekaj novega. Vedno mi je 
povedal, za kaj gre. Mene od začetka to ni zanimalo, 
potem sem se pa počasi začela ogrevati. Viža … pa 
druga viža … in sva rekla, tukaj vmes nekaj manj-
ka. Jože je tako zaprosil Anico Berčič iz Poljan, 
da je vmes povedala nekaj misli. To je z veseljem 
sprejela. Jože je šel še dlje: sprva so bile te misli 
zapisane v knjižnem jeziku, poljanščina je pa tako 
lepa, pojoča, in sta to 'prevedla' še v poljanščino. 
Tomaž je to vnesel med skladbe. Povabila sva še 
prijatelje: tako je prišel še Primož na klarinetu, 
zaigrala je naša nova zasedba Koprivnik, kjer igrata 
tudi dva nekdanja člana Oglarjev.

Morda kaj več o skladbah na zgoščenki?
Jože: Kar nekaj je že žena povedala. Drugo, kar 

sva hotela dati, je bila kakšna skladba, ki paše v ta 
naš konec. Nečakinja je zaigrala na citre, in sicer 
Cvetje v jeseni, to je tudi uvodna skladba. Zadnja je 
Poljanska dolina, sicer ne s petjem, kot jo poznamo 
še iz časov Oglarjev. Vmes so pa skladbe: eno smo 
zaigrali na ustno harmoniko s kvartetom Poljanski 
orgličarji, Avsenikovo Igral sem na orglice. Potem 
je nekaj skladb, ki so jih včasih igrali godci z 
Ojstrega Vrha, to so bili Mihovi godci med obema 
vojnama, zanimiva skupina, nekaj posebnega, 
posnetkov ni, njihove viže pa so se ohranile med 
ljudskimi godci. Recimo: Petelinov marš, Nevestin 
valček, Po rit' jo udar' pa Andrejčkova polka, ki se 
včasih imenuje tudi Mihova polka. To je bila tudi 
ena prvih viž, ki se jo je Slavko Avsenik naučil igrati 
na frajtonerico. Dodala sva pa še nekaj starejših viž: 
Poročno koračnico, Veselo pesem (Dunaj ostane 
Dunaj), Štajerski valček … skratka, same starejše 
skladbe, prijetne za poslušanje. Presenečena sva 
tudi nad odzivom ljudi.

Imata morda še željo, da se lotite kakšnega 
podobnega projekta?   

Jože: Človek nikoli ne ve. Že ko sva nehala 
igrati pri Suhi špagi, sva rekla, da je bilo dovolj, da 
bova še drugače uživala. Ampak človeka potem kar 
potegne. Skozi glasbo sva doživela veliko lepega, 
dobila ogromno prijateljev. Za glasbo res ni nikoli 
prepozno, samo če ženo pogledam, ki se je baritona 
lotila pri 65 letih. Jaz sem harmoniko spet prijel v 
roke, ko sem bil še v službi. Če sem prišel domov 
utrujen, sem zaigral in pozabil na težave. Valerija 
mi je pa rekla, da igram nekaj po svoje, naj se grem 
učit. In tako je tudi bilo. Glede zgoščenke … To je 
bilo res nekaj lepega, tako da ne vem, če se bova še 
kaj odločila. Mogoče pomagala komu drugemu. 

Valerija: Zelo sem vesela, da je do tega prišlo. 
Sem pa tudi mnenja, da sva do 70. leta še toliko pri 
močeh, da sva še lahko tole naredila. Za naprej pa ne 
vem, kako bo. Mi preveč škripa v kosteh. (smeh)

Damjana Peternelj

Viže in misli izpod Blegoša so naprodaj v prostorih 
Turističnega društva Škofja Loka, TIC Škofja Loka, 

v Poljanah pa Na Vidmu in v trgovini Kmetijsko-
gozdarske zadruge.  Del izkupička od prodaje 

zgoščenke Jože in Valerija namenjata Kulturnemu 
društvu Dr. Ivan Tavčar Poljane.
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Utrinek s praznovanja: Ansambel Koprivnik (od leve proti desni: Matija Koritnik, Jože Teran ter 
Jože in Valerija Dolenec)
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Kdaj in kako ste se začeli zanimati za 
fotografiranje? 

Še sam ne vem, kako je to ratalo. Vedno 
sem čutil potrebo po umetnosti in to je bila 
prva priložnost, ki me je potegnila – fotografija. 
Čeprav je še veliko drugih stvari. Ko se je pa 
začelo več dogajati v fotoklubu v Gorenji vasi, 
smo bolj resno zastavili te stvari. 

Bili ste predsednik omenjenega kluba in de-
lovali pod okriljem mojstra fotografije Vlastje 
Simončiča. Leta 1992 ste se že predstavili s 
prvo razstavo, ki je bila posvečena samostojni 
Sloveniji. Je bil to prelomen trenutek za vas? 

Mogoče res. Na tej razstavi sem se povsem 
samostojno pokazal, sicer s pomočjo fotokluba 
in našega mentorja. V glavnem sem se predstavil 
s črno-belimi fotografijami, v bolj umetniškem 
stilu. Motivi so bili predvsem iz našega poljan-
skega okolja, zajel sem pa vse, ljudi, naravo …

Kje ste potem nadaljevali svojo fotograf-
sko pot?

Začel sem v Gorenji vasi, potem sem šel 
tudi v Fotoklub Anton Ažbe v Škofjo Loko. 
V Gorenji vasi je tedaj obstajala tudi filmska 
sekcija. Ljudje ne vedo, da smo takrat naredili 
veliko filmov, ki smo jih poslali na ogled tudi 
drugam, recimo v Radomlje, kjer je bila film-
ska sekcija posebej močna. Vsak se je čudil, 
kako to, da se je to dogajalo tudi pri nas in da 

Milan Kalan: Polanc na prepihu 

Za rojstni dan razstava fotografij
Polanc na prepihu je naslov razstave, s katero se Milan Kalan s Hotavelj pred-
stavlja ob svoji 70-letnici. Odprtje je pripravil ob skupinskem slavju v kulturnem 
domu v Poljanah. Na ogled prinaša delček svojega fotografskega udejstvovanja 
in življenja med leti 1960 in 1980.

so nastajale tovrstne stvari. Snemali smo bolj 
dokumentarne filme, o naravi, nekaj pa je bilo 
tudi zaigranega.  

Filmska žilica še tli?
Seveda je še, samo je treba nekatere stvari 

dati na stran. 
Zdaj ste član fotografske sekcije Kul-

turnega društva Dr. Ivan Tavčar v Poljanah. 
Gojite pa klasično tehniko fotografije v di-
apozitivu in črno-beli fotografiji. Digitalna 
fotografija vam ne leži preveč?

Res je. Ne leži mi zato, ker nima tistega izraza, 
kot bi ga morala fotografija imeti. Spomnim se, 
ko sem prišel v Fotoklub Anton Ažbe, fantje so 
imeli po mizah razstavljene te fotografije. Samo 
od daleč sem pogledal in sem bil zelo razočaran. 

Zakaj? Se vam zdi, da se da v klasični teh-
niki povedati več? Je pri digitalni fotografiji 
na voljo preveč obdelav?

Točno to. Vsak misli, 'saj to bom pa še doma 
naredil'. Potem pa doma predeluje na vse možne 
načine in se osnova zgubi. Fotografija nima 
takega naboja, kot bi ga morala imeti. 

Kaj pa  je za vas 'prava' fotografija?
Kaj pa vem. Eno težo mora imeti. Če nima fo-

tografija duše, če nekaj ne pove, potem to ni to. 
Fotografije Polanca na prepihu jo vsekakor 

imajo. Na kaj ste se osredotočili pri tej razstavi? 

S to razstavo sem hotel prikazati obdobje, 
kaj se je takrat dogajalo, stare Poljane, da bi 
ljudje vedeli, kako je vse takrat izgledalo. Ker 
jaz vsega nisem gledal samo skozi fotografijo, 
ampak bolj skozi umetniško fotografijo. Vse 
posnetke sem naredil z določenim namenom, da 
bi bila realnost prikazana še malo drugače. 

Eno zanimivo fotografijo ste v zahvalo na 
odprtju razstave poklonili poljanskim gasil-
cem, poimenovali ste jo kar 'Džumbus'.

To je pa ena redkih fotografij, kjer je bila 
prikazana gasilska tombola v Poljanah, dogajanje 
ob tem. Zanimivo je, da je na njej dvorišče pred 
Vidmom, na posnetku pa kar 64 avtomobilov, in 
to leta 1977.  Promet skozi Poljane je bil gost, dva 
avtobusa sta se srečevala kar pol ure.

Katere fotografije pa so še našle svoje mesto 
na razstavi in kako ste se odločali, katere posta-
viti na ogled in katere obdržite v zavetrju? 

Moja želja je bila sprva prikazati čim več. 
Ko sem začel delati, se je pa to čisto spreme-
nilo. Tako sem naredil zgodovinski presek 
svojega dela. Praktično je to zgodba. Od doma 
sem gledal v Poljane, kjer sem se začel učiti 
za kovača. Tu so se dogajale razne zgodbe 
in štorije, pa ne smem vsega razkriti. (smeh) 
Potem se je zgodba nadaljevala v Gorenji vasi pri 
Vlastji Simončiču, njegova šola, od začetka pa do 
konca. Na ogled je 42 fotografij, gre pa za različne 
motive del, ljudi, dogodkov iz tega obdobja.

Imate pa še eno ljubezen, to je glasba. 
S pevskim zborom Maj ste zapeli tudi na 
slavju, zaigrali ste s Poljanskimi orgličarji. 

Pripravljeno je bilo vse za Jožetovo 
zgoščenko, jaz sem pa rekel, da se moramo še 
z zborom Maj pokazati. Povabil sem jih, ker so 
pevci, pri katerih pojem že 15 let. Da pa niso 
prišli zastonj, so morali pa še nekaj zapeti, tudi 
za vsakega slavljenca posebej.  Pri Orgličarjih 
sem pa tudi od vsega začetka, to je šest let. 

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Še 
kakšno samostojno razstavo?

Ja. Imam željo, da bi naredil še eno razstavo. 
To bi bil spet presek mojega dela, ampak malo 
drugače postavljen. To bodo pa, kot sem se 
odločil, barvne fotografije. Rad bi se predstavil 
skupaj s fotoklubom. Teme še ni, nimam še nič 
izbranega, ker imam toliko fotografij. V glavi 
je pa že vse sestavljeno. 

Damjana Peternelj

V telovadnici OŠ Poljane so v marcu pripravili 
promocijski koncert, na katerem so skladbe s svoje-
ga prvenca predstavili tudi širši javnosti. V goste so 
povabili uveljavljene narodnozabavne ansamble, 
kot so Modrijani, Erazem, Vihar, ansambel Zajc, 
ansambel Rubin in ansambel Petra Finka. Kot 
presenečenje pa sta nastopila sin Brendija Dejan 
Vunjak in Ansambel Roka Žlindre.

Trio sestavljajo brata Miha in Marjan iz Škofje 
Loke ter bratranec Tomaž, ki živi v Stari Oselici. 
Poleg glasbe in sorodstvenih vezi jih druži tudi enak 
priimek. Septembra letos bodo fantje praznovali 
šesto obletnico delovanja. V tem obdobju so se 
predstavili na različnih televizijskih prireditvah, 
festivalih, na nekaterih so tudi zmagali. »Bili smo 
na Šentjernejskem festivalu, kjer so nam podelili 
drugo nagrado strokovne komisije za izvedbo. 
Trikrat smo se predstavili na Večeru slovenskih 
viž v narečju v Škofji Loki, kjer smo prejeli 
tretjo nagrado strokovne komisije ter prvo nagrado 
občinstva. Bili smo tudi prvi ansambel, ki se je na 
tem festivalu predstavil v loškem narečju,« je pove-
dal Miha Šubic, ki v ansamblu igra ritem kitaro in 
električno kitaro. Marjan igra kontrabas, bariton in 

Glasba

Šubici izdali prvo zgoščenko
Pri založbi VOX je izšla prva zgoščenka narodnozabavnega ansambla Trio Šubic. 
Zgoščenka ima naslov Ermanovca čar, kar je tudi naslov ene izmed trinajstih 
skladb na njej, zanjo pa so tudi posneli videospot.

klaviature, Tomaž pa harmoniko in bas kitaro. Vsi 
trije tudi pojejo. Melodije in besedila so njihovo 
delo in kot pravijo, najraje prepevajo o ljubezni. 
»V prihodnosti si želimo čim več ustvarjati, delati 
nove skladbe, se prijaviti še na kakšen festival, 
posneti še kakšen videospot ter seveda čim prej 
izdati novo ploščo,« je strnil Miha Šubic, ki je tako 
kot preostala člana tria še študent, poleg tega pa se 
vsi trije ukvarjajo tudi s poučevanjem inštrumentov, 
ki jih tudi sami igrajo.

Lidija Razložnik

Milanov moto: »Na široko glej, pa boš morda 
kaj videl.« 
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Razstava Polanc na prepihu bo v preddverju 
Kulturnega doma Poljane na ogled vsaj do konca maja.

Trio Šubic je izdal prvo zgoščenko z naslovom 
Ermanovca čar.
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Z leve: Jure, Vito, Ivan in Vojko na cilju

Poljanska Leteča Julija bo poletela 
Ekipa iz Poljan Leteča Julija se bo 16. junija udeležila najbolj spektaku-

larnega in nenavadnega tekmovanja v letenju. Drugi slovenski Red Bull Fluhtag 
na Špici v Ljubljani bo enkratno doživetje tako za gledalce, še bolj pa za 
nastopajoče, saj se bo s šest metrov visoke vzletne ploščadi na robu Ljubljanice 
v zrak pognalo 45 ekip s svojimi letečimi stvaritvami na človeški pogon, med 
njimi kot rečeno tudi ekipa iz Poljan. Cilj tekmovanja je s svojo napravo poleteti 
čim dlje, ocenjujeta pa se tudi kreativnost in nastop ekipe.

Vsaka ekipa (v njej je lahko največ pet tekmovalcev), ki se je želela prijaviti 
na tekmovanje, je morala žiriji poslati skico naprave, ki si jo je zamislila. Naprava 
mora biti lahka, narejena iz materialov, ki se ne potopijo. Meje domišljije niso 
bile postavljene, tako so tudi Poljanci imeli proste roke. Vodja ekipe, pilot Mar-
tin Kloboves, se je odločil izdelati Letečo Julijo. Pri skiciranju mu je pomagal 
poljanski mojster za stripe Iztok Sitar. V ekipi poljanskih letalcev sodelujejo še 
Andraž Klinec, Anel Okić, David Oblak in David Marin. 

Ekipa Leteča Julija je po glasovanju na uradni spletni strani dogodka 
izmed 135 prijav-
ljenih ekip zasedla 
peto mesto in se 
tako neposredno 
uvrsti la na tek-
movanje, še 40 
najizvirnejših skic 
je izbrala strokovna 
žirija. 

S sestavljan-
jem so letalci že 
pričeli, o napredku 
pa bomo poročali 
tudi v nasledn-
jih Podblegaških 
novicah.

M. K.

Štirje dolgoletni ljubitelji poletov iz Gorenje vasi smo si rekli: »A 
smo Gorenjci al’ nismo?! Naj se bencin draži, kolikor hoče, letos gremo 
v Planico kar peš.«

In smo šli čez našo ljubo Poljansko dolino prek Starega vrha v Selca, 
tam  prek Lajš na Jamnik, od tam pa do Krope in k Savi do Lancovega. 
Drugi dan smo jo malce polomljeni, a židane volje, mahnili prek Bleda 
do Zgornjih Gorij v prelestno  dolino Radovne do smučarske Mojstrane. 

Dosežki

Peš iz Gorenje vasi v Planico – sto kilometrov

Sledila je še dolga in naporna pot do Kranjske Gore in nato v dolino 
pod Poncami.

Prehodili smo slabih sto kilometrov, se skupno povzpeli, kot da bi 
šli iz Pirana na Triglav, se smejali in trpeli ob bolečih nogah in žuljih, 
a na koncu uspeli!

Pa še misel, ki se ti porodi na taki poti: če se komu od vas zareče, da 
je Slovenija majhna, naj jo prehodi peš. Spoznal bo, da je ogromna.

Ivan, Jure, Vojko, Vito

Skica naprave, s katero bodo Poljanci poskušali 
leteti čim dlje.  

Zadnji pogled na poljanske hribe z Lajš

Na razstavi v Tržiču  
tudi javorski meteorit 

TD Tržič, občina Tržič ter Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slo-
venije (DPMFS) vabijo na 40. MINFOS 2012 – Mednarodni dnevi mineralov, 
fosilov in okolja, ki bo v Tržiču. Od 12. do 13. maja bo v dvorani tržiških 
olimpijcev na ogled razstava z naslovom Iz geološke zakladnice zahod-
nega predalpskega hribovja. Ogledati si bo možno prodajni sejem min-
eralov, fosilov in nakita, strokovne in priložnostne razstave ter se udeležiti 
ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic za mladino in odrasle. Organizirani 
bodo tudi vodeni ogledi v Dovžanovo sotesko in Antonov rov v Podlubelju, 
ogledi muzejskih zbirk, tržni dan v mestnem jedru itn. 

V atriju Občine Tržič bo na ogled tudi razstava društva prijateljev min-
eralov in fosilov. Veliko zanimanja pa bo gotovo pritegnil tudi razstavljeni 
meteorit Javorje, ki je sicer tretji najdeni meteorit v Sloveniji. Več informacij 
o dogodku najdete na na spletni strani www.minfos.si.

L. R.
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Pravila oziroma potek tekmovanja ostaja 
enak preteklim izvedbam, spremenjene bodo 
zgolj nekatere nagrade, vendar, kot poudarja 
idejni vodja KBK Boštjan Jezeršek: »Od potice, 
ocvirkovice in kruha ne odstopamo. Letos bo 
domače dobrote napekla Nežka Demšar iz 
Krnic.« 

Letošnja novost je dodatna kategorija K75+ 
in K100+, in sicer je to kategorija za vse tek-
movalke in tekmovalce, ki jim tehtnica kaže 
75 oziroma 100 in več kilogramov. »S tem 
želimo pridobiti še kakšnega navdušenca več 
za tek oziroma hojo na Blegoš, ki bi mu KBK 
predstavljal izziv,« pojasnjuje Jezeršek, ki je 
sicer že prvi med prijavljenimi na KBK. 

Iz Kopačnice na Blegoš in nazaj

Na KBK se obeta nova kategorija
ŠDMH vabi ljubitelje Blegoša in gorskega teka/hoje, da se udeležijo 
športnorekreativne prireditve Kopačnica–Blegoš–Kopačnica ali krajše KBK, 
ki bo 19. maja od 9. ure naprej. Organizator pričakuje, da se bo tretje izvedbe 
tekmovanja udeležilo kar nekaj odličnih in znanih tekačev, med njimi Simon 
Alič, dvakratni zmagovalec KBK in rekorder proge, Valerija Mrak, Mihaela 
Tušar, Boštjan Pintar …

Prijave s potrjenim plačilom startnine so 
možne na spletni strani www.sdmh.si do 15. 
maja in na dan tekmovanja od 7.00 do 8.40 ure 
na startu. Na spletni strani so tudi dodatne infor-
macije in opis tekmovanja, grafični profil proge, 
prijavnica in seznam prijavljenih. Startnina v 
predprijavi znaša deset evrov, na dan tekme pa 
dva evra več. Za člane ŠDMH je brezplačna. 

Na prizorišču KBK, v Kopačnici, bo 
tudi letos poskrbljeno za pester in zanimiv 
spremljevalni program. Na stojnicah se bodo 
predstavile kmetija Matic, Sirarstvo Pustotnik, 
Gornik iz Rateč ... Za lačne bo poskrbela gos-
tilna Lipan z ričetom. »Želimo si, da bi se KBK 
udeležilo čim več rekreativcev iz Poljanske 

doline in s tem naredilo nekaj tudi zase. Je že 
res, da proga ni ravno najlažja, ampak jo zmore 
prehoditi oziroma preteči v štirih urah vsak, 
ki vsaj malo hodi v hribe. Kot vemo, so naši 
vršaci kar dobro obiskani vsak dan. Nenazadnje 
pa računamo tudi na nekaj udeležencev iz vrst 
Prijateljev Slajke in Kuclarjev, ki so sestavni del 
našega športnega društva,« je strnil Jezeršek. 
Torej, vabljeni 19. maja v Kopačnico kot tek-
movalec, navijač ali le kot ljubitelj narave.

Lidija Razložnik

Upokojenci spet kolesarijo
Društvo upokojencev za Poljansko dolino 

ponovno organizira tedensko rekreativno 
kolesarjenje, ki bo potekalo vsako sredo ob 
17. uri. S kolesarjenjem bodo začeli v sredo, 
25. aprila, izpred doma občine v Gorenji vasi. 
Če bo dež, bo prvo rekreativno kolesarjenje 
prestavljeno na 9. maj. Prijava ni potrebna, vse 
dodatne informacije pa dobite pri Pavlu Čadežu 
na telefonski številki 030/692-155.

T. D. 

Pol Polanc & Pol Primorc
Zvonko Kern ob svoji 10. obletnici ustvarjan-

ja v Poljanski dolini pripravlja kulturno-glasbeno 
prireditev Pol Polanc & Pol Primorc, ki bo 18. 
maja v domu Občine Gorenja vas - Poljane. Na 
prireditvi bodo sodelovali akademski slikar Mito 
Cegič, dipl. slikarka Nina Meglič, slikarka Tanja 
Prezelj, slikar Rajko Ferk in slikarski umetniki 
iz Poljanske doline. Na ogled bo tudi nekaj del 
amaterskega slikarja Zvonka Kerna, ki ustvarja 
v tehniki akrila in mešani tehniki.  Za dobro 
vzdušje bodo poskrbeli glasbeniki, za kuli-
nariko in dobro kapljico pa domači in primorski 
ponudniki. Prireditev, ki se bo začela ob 17. uri, 
bo zanimiva in obeta kar nekaj presenečenj, ki 
jih organizator še ni želel izdati. Nedvomno pa 
bo nekaj posebnega za vse obiskovalce, saj bo 
Kern – njegov mentor je bil med drugim tudi 
znani Miljenko Licul – skupaj z njimi praznoval 
okrogli jubilej.

L. R.

Bo letos na Blegoš in nazaj teklo več tekačev 
kot preteklo leto?
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Kam aprila in maja?
• 29. april ob 10. uri: Hotaveljski izziv - tek generacij na Slajki. Dodatne informacije in prijave pri Aljažu 

Gamsetu na telefonski številki 031/510-201. Organizira ŠDMH.
• 29. april ob 10. uri: Zgodnje kosilo in kratek kulturni program za starejše v dvorani Leskovica. Organizira 

KORK.
• 30. april: Prvomajsko kresovanje ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem. Organizira PGD Poljane.
• 30. april ob 21. uri: Tradicionalno Kresovanje na Rebru nad Sovodnjem. Organizirata ŠD in PGD So-

vodenj.
• 9. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 12. maj: ŠDMH Optiweb turnir v ulični košarki na Hotavljah. Dodatne informacije in prijave pri Žigu 

Mravlji na telefonski številki 040/213-894 ali po e-pošti mravljaziga@gmail.com. Organizira ŠDMH.
• 12. maj od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na vaškem trgu v Gorenji vasi. Organizira 

RAS.
• 12. maj ob 8.30 uri: Otvoritev kolesarskega kroga občine Gorenja vas - Poljane na vaškem trgu v Gorenji 

vasi. Ob 9. uri start za kolesarje. Organizira občina Gorenja vas - Poljane.
• 13. maj: 36. spominski in rekreativni pohod na Blegoš. Več na spletni strani www.pdgorenjavas.com. 

Organizira PD Gorenja vas in PD Škofja Loka.
• 13. maj ob 11. uri: Kosilo za starejše v domu občine Gorenja vas - Poljane. Organizira KORK.
• 15. maj ob 16. uri: Zelišča z Marijo Jamnik na zeliščnem vrtu OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira 

KORK.
• 16. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 19. maj ob 9. uri: KBK – gorski tek na Blegoš in nazaj. Start v Kopačnici. Dodatne informacije in prijave pri Boštjanu 

Jezeršku na telefonski številki 031/391-354 ali po e-pošti tek@sdmh.si. Organizira ŠDMH.
• 20. maj ob 9. uri: Hotaveljska grča – kolesarjenje. Zbirno mesto pred zadružnim domom na Hotavljah. Do-

datne informacije in prijave pri Bojanu Šturmu na telefonski številki 031/812-316 ali po e-pošti info@sdmh.
si. Organizira ŠDMH.

• 23. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 24. maj: Baragova pohodna pot. Skupni čas hoje 5–6 ur, lahka, označena pot. Dodatne informacije in prijave 

pri Tinetu Bogataju na telefonski številki 040/377-356. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 25. do 27. maj: Vikend športa na Sovodnju na športnem igrišču. Dodatne informacije pri Klemnu Šturmu na 

telefonski številki 031/509-344. Organizira ŠD Sovodenj.
• 26. maj ob 10. uri: 14. Visoški tek. Dodatne informacije in prijave pri Gašperju Debeljaku na telefonski 

številki 051/608-704 ali na spletni strani http://www.visoski-tek.si. Organizira ŠD Poljane.
• 27. maj: Zaključek akcije Prijatelji Jelenc v zavetišču na Jelencih. Dodatne informacije na www.pdg-

orenjavas.com.
• 30. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
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Pirh je tradicionalna hrana, ki ne sme 
manjkati za veliko noč. Ponavadi jajca trdo 
skuhamo, nato jih barvamo in krasimo. 
Poleg kuhanih jajc se krasijo tudi spihane 
jajčne lupine, s čimer se že deset let ukvarja 
Ana Končan, ki je teden po veliki noči v 
Malenskem Vrhu na ogled postavila več 
kot 140 različnih jajc, vse od kokošjih, 
gosjih do nojevih. 

Vsako jajce je unikatno poslikano z akvarel-
nimi barvami ter prebarvano z lakom za boljšo 
obstojnost ali pa narejeno v tehniki drsanja.

Razstava je v Malenski Vrh privabila ve-
liko obiskovalcev. Končanova takega odziva 
ni pričakovala, je bila pa vesela, da se ljudje 
zanimajo za tovrstno ustvarjanje. Obiskovalci 
so bili nad razstavo navdušeni. 

Velika noč

Končanova prvič razstavila pirhe v Poljanski dolini
Ko samoukinja pripoveduje anekdote, ki so 

se ji med krašenjem jajc pripetile, in o svojem 
hobiju, je videti, da v njem neizmerno uživa. Poleg 
krašenja jajc je Končanova, po rodu iz Notranjske, 
navdušena tudi nad slikanjem na platno, tako da so 
bila na razstavi tudi tri slikarska dela. Tridnevna 
razstava je njena prva v Poljanski dolini. 

»Udeležila sem se razstav v Stuttgartu, Rot-
tenburgu in Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu.« 
Kot pripoveduje, za okrasitev kokošjega jajca 
potrebuje tri ure, krasitev nojevega jajca pa ji 
vzame nekoliko več časa – v grobem teden 

dni, saj jajca ne krasi ves dan, ampak kolikor ji 
dopušča čas. Zelo rada riše in ni presenetljivo, 
da se je tehnik poslikave jajc naučila sama. Ker 
jo je tovrstno ustvarjanje od zmeraj zelo zani-
malo, je obiskala številne razstave, kjer je vedno 
videla kaj novega in ogromno lepo poslikanih 
jajc ter zanimivih motivov. Vsaka razstava pa 
jo še bolj navdušila za poslikavo jajc – hobi, ki 
ji zadnjih deset let krajša zimske dneve. Poletne 
dni, pa prizna, zelo rada preživi v naravi. 

Največ časa je posvetila risanju motiva zadnje 
večerje, ki ga je že kar nekajkrat upodobila. »Zame 
je najtežje risati obraze, zato je motiv zadnje 
večerje zame najbolj zahteven,« je še povedala 

Končanova, ki z možem sicer živi v Nemčiji, 
rada pa se vračata v Slovenijo, v Bukov 

Vrh, kjer imata tudi brunarico. Na-
daljuje pa: »Vse motive najprej 

narišem s svinčnikom, šele nato 
jih ali spraskam ali pobarvam 

z akvareli. Prav tako je 
potrebno jajce pripraviti, 
da se bo lepo obarvalo z 
želenim barvilom – lahko je 
naravno ali umetno.« To je le 
nekaj nasvetov, ki nam jih je 

povedala Končanova, ki svoji 
zbirki okrašenih pirhov vsako 

leto doda še nekaj novih. Sicer pa 
tudi za veliko noč okrasi jajca, le da so 

na njih enostavnejši motivi.
Lidija Razložnik

Tako kot pretekla leta so se tudi letos članice ŠD Blegoš, ki obiskujejo 
žensko rekreacijo – badminton ali aerobiko, podale na krajši pohod, ki že 
tradicionalno simbolizira zaključek rekreacije. Tokrat so se zbrale (bilo 
jih je približno 20) v Delnicah in se podale na Gabrško goro. 

Narava in lepo vreme sta ponujala lepe razglede, poleg tega so pohod-
nice lahko videle kar nekaj zanimivih živalskih vrst, od vietnamskega 
prašiča, ovc, psov do škotskega goveda. Hoja je minila v prijetnem 
klepetu in izmenjavanju mnenj in nasvetov, saj je skupina žensk, ki 
obiskujejo badminton in aerobiko, starostno in poklicno različna, a kljub 
temu izjemno zanimiva. 

Po uri in pol hoda so udeleženke dosegle cilj, cerkev na Gabrški gori, 
od kjer se je razprostiral veličasten pogled, med drugim tudi na cerkev 
na Bukovem vrhu. Kratek postanek so članice ŠD Blegoš izkoristile tudi 
za skupinsko fotografiranje. 

Pot proti Delnicam je vodila po bližnjicah, ki sta jih dobro poznali 
udeleženki iz Delnic, ki sta na svojih domovih zbrane tudi pogostili. Po 
končanem pohodu je sledilo še druženje v pivnici v Podobenu, kjer so se 
pohodnice okrepčale z okusno večerjo – golažem, polento in jabolčnim 
zavitkom. 

Tovrstna druženja niso zgolj športne narave, temveč tudi priložnost 
za druženje in spletanje novih prijateljskih vezi in so več kot dobrodošla. 
Glede na to, da so postala že tradicionalna, da je v naši občini še nekaj 
pohodnih točk, vrednih ogleda in obiska, ter da so druženja dobro obis-
kana, se ni bati, da bi zamrla. Zahvala vsem, ki so se zaključka udeležile, 
posebno pa organizatorki Barbari Radič ter Branki Istenič in Urški Mrak 
za pogostitev.

Lidija Razložnik

Zaključek rekreacije

Članice ŠD Blegoš  
na Gabrški gori

Ana Končan se že deset let ukvarja s poslikavo 
spihanih jajčnih lupin.
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Na veliki petek izdelovali drsanke
TD Žirovski Vrh je na veliki petek organiziral ustvarjalno delavnico, na 

kateri so izdelovali pirhe po zgledu belokranjskih drsank. Delavnico je 
vodila Lucija Kavčič, ki je znanje o izdelavi drsank dobila pri svoji mami 
– ona se je tehnike naučila v Beli krajini.

Najprej smo jajca skuhali v čebulnih olupkih. Kuhali smo jih dalj časa 
in vmes zamenjali olupke, s tem smo dosegli, da so jajca postala bolj 
temna. Nato smo z »olfa noži« drsali različne motive. Za lepši lesk smo 
pirhe namazali z oljem ali kako drugo maščobo. Najlepše smo zbrali v 
košarico in jih fotografirali. Pokazalo se je kar nekaj talentov med večjimi 
otroki, mlajši pa so poslikavali plastične pirhe z akrilnimi barvami.

Delavnico je obiskalo veliko otrok, v prihodnje pa si želimo, da bi to 
tehniko prenesli tudi na njihove starše, saj gre za naravno metodo okrasitve 
velikonočnih pirhov, ki potrebuje kar nekaj potrpljenja, mirno roko in ust-
varjalno žilico. Na koncu pa v pravih rokah nastanejo prave mojstrovine.

Lucija Kavčič
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Jajca, 
okrašena 
v akvarelni tehniki
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Letošnja akcija je bila uspešna po številu sodelujočih, dejstvu, da 
so očistili še nekatera stara odlagališča v naravi, in spoznanju, da nova 
ne nastajajo več. Sodelovalo je 60 prostovoljcev številnih društev v 
KS Sovodenj. Nabrali so 40 zelenih in 30 rumenih vreč ter štiri vreče 
nevarnih odpadkov. Kup so povečale še pnevmatike – dve traktorski in 
šestnajst avtomobilskih. Nabrali so tudi skoraj za dve traktorski prikolici 
odpadnega železa in dobro polovico kontejnerja stekla. 

Dan pred vseslovensko akcijo so si rokavice nadeli tudi otroci iz 
vrtca in učenci Podružnične šole Sovodenj. Prehodili so središče vasi in 
vpadnice ter nabrali vse mogoče drobne odpadke. Naravnost zgroženi 
pa so bili nad količino odvrženih cigaretnih ogorkov, saj se jih je v vreči 
nabralo za cel kilogram. Zato prosijo kadilce za razmislek o odmetavanju 
tovrstnih odpadkov po asfaltnih in zelenih površinah. Čeprav so cigaretni 
ogorki razgradljivi, za proces potrebujejo vsaj pet let, zato se jih odlaga 
med mešane odpadke. Vsebujejo tudi strupe, ki so smrtno nevarni za 
ribe. Že en odvržen ogorek onesnaži štirideset litrov vode! 

Milka Burnik

Očistimo Sovodenj

Nabrali so kilogram  
cigaretnih ogorkov

Povabljeni gostje so bili nad prireditvijo 
navdušeni. Otroci, vsak posebej in skupaj, pa 
so s svojimi nastopi pomembno prispevali k 
dobri izvedbi prireditve.

Zbrane je najprej na kratko nagovorila Darja 
Prelog, ki jim je zaželela, da uživajo v pro-
gramu, ki so ga pripravili otroci, ter poudarila, 
da je materinstvo poklic, ki ga ženske opravljajo 

Materinski dan v Leskovici

Spomnili so se tudi očetov
Materinski dan so že tradicionalno praznovali tudi v Leskovici, kjer so se poleg 
mam zbrali tudi očetje, otroci, stari starši … Med povabljenimi so bili župnik 
Jože Dolenc, predstavnica Leskovice in okoliških vasi v KS Gorenja vas Darja 
Prelog in predsednik KS Gorenja vas Roman Demšar.

skozi celo leto. Otroci iz Leskovice in okoliških 
vasi so se predstavili z dvema krajšima igrama, 
petjem, igranjem na inštrumente ter branimi 
oziroma recitiranimi pesmimi. 

Rdeča nit kulturnega programa niso bile 
samo mame, otroci so pozornost namenili tudi 
svojim očetom, saj imajo tudi oni pomembno 
vlogo v naših življenjih. Medtem ko so mame 

ob prihodu v dvorano Leskovica dobile rdeč 
nagelj, so očetje prejeli lično oblikovan zapis 
Pavčkove pesmi z naslovom »Ko hodiš, pojdi 
zmeraj do konca«. Med kulturnim programom 
pa je bilo slišati tudi pesmi o očetih. 

Zbrani so vsak nastop otrok pozdravili z 
bučnim aplavzom. Program so sooblikovali 
Nika Šturm, Marijana Jezeršek, Jernej Jezeršek, 
Polona Slabe, Marija Klemenčič, Veronika 
Klemenčič, Ana Mezeg, Tanja Jeram, Manca 
Demšar, Mojca Jelovčan, Aleš Demšar, Klemen 
Demšar, Martina Jelovčan, Žan Mezeg, Tadeja 
Galičič in Sebastian Galičič. Otroškemu pro-
gramu je sledil še nastop Poljanskih Štedientov, 
ki so s svojimi hudomušnimi pesmimi prav 
tako navdušili. 

Po končani prireditvi se je druženje na-
daljevalo ob pogostitvi. Proslava, katere orga-
nizacijo in    kulturni program je letos prevzela 
Lidija Razložnik, je znova dokazala, koliko 
različnih talentov in želje po nastopanju imajo 
otroci iz vasi pod Blegošem. Zahvaljujemo se 
Nežki Demšar za pripravljeno pogostitev, KS 
Gorenja vas in občini pa za finančno pomoč. 

Lidija Razložnik

Skavtski voditelj postaneš okrog 20. leta. Prestop med voditelje je 
eden najpomembnejših trenutkov v skavtskem življenju. Lahko mu bi 
rekli kar zrelostni izpit, kajti s tem pokažemo, da skavtstvo za nas ni le 
krožek, ampak način življenja.

Zelo zanimivo je to, da se največ skavtov odtuji v srednji šoli. V teh 
za mlade skavte kriznih letih je veliko dejavnikov, ki vplivajo na neza-
nimivost skavtov. Toliko je novih prijateljev ter raznovrstnih stvari za 
preživljanje prostega časa. Take stvari pa na žalost temeljijo na trenutni 
sreči. Ampak to nas takrat prav malo zanima.

V teh letih je še posebej dobrodošla spodbuda staršev. Voditelji se 
še posebej trudimo skupaj z njimi iskati pravo pot ter jih spodbujati k 
pravim odločitvam. Seveda to ni mogoče, če ne hodijo na srečanja. Ko 
smo pa ravno pri starših – prostovoljno delo voditelja zahteva od nas 
kar nekaj truda ter prostega časa. Veliko laže pa je, če nam starši pri tem 
pomagajo/pomagate. Na tem mestu bi se tudi zahvalil staršem, ki nam 
zaupate ter nas podpirate.

Rad bi dodal še nekaj stvari, ki nam voditeljem dajejo moč ter zagon. 
Velikokrat nam kdo zastavi vprašanje: »Kaj imaš pa ti od tega?« Moram 
priznati, odgovor ni lahek. Prva stvar, ki mi pade na pamet, so prijatelji. 
Prej ali slej spoznaš, da tvoje sovoditelje res zanima, kako si in kako ti 
gre v življenju. To so prijatelji, ki so tam, ko jih potrebuješ, ki ti stojijo 
ob strani v dobrem in slabem. Prav zato me ne čudi, da imamo toliko 
skavtskih porok. Letošnje poletje bo že sedma na področju Škofje Loke 
ter Poljanske doline v zadnjih nekaj letih.

Nagrajujoči so tudi otroci. Včasih je več kot dovolj, da vidiš nasmeh 
veselega skavta. Nasmeh, za katerega si kriv ti kot skavtski voditelj. 
Največja nagrada pa je videti skavta, za katerega si se trudil, prestopiti 
med voditelje ali živeti srečno in polno življenje zunaj skavtskih vrst. 
Takrat spoznaš, da tvoj trud ni bil zaman.

Še bi se našlo precej stvari, vendar bom omenil le eno, ki se mi zdi 
še zelo pomebna: življenjske izkušnje. Organizacija dogodkov, komu-
nikacija, vodenje, javno nastopanje ter seveda pisanje člankov. Velikokrat 
se znajdemo tudi v položaju, v katerem se ne znajdemo najbolje in iz 
katerega se lahko marsikaj naučimo. 

Nejc Mur

Razmišljanja

Skavtstvo skozi oči  
skavtskega voditelja
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Mlajši učenci PŠ Sovodenj na očiščevalni akciji

Otroci iz Leskovice in okoliških vasi so tudi letos navdušili zbrano publiko.

Fo
to

: H
ia

cin
ta

 K
le

m
en

čič



22

Letos se je v Mercatorjevem centru na Prim-
skovem predstavilo šestnajst šol z Gorenjske, 
med njimi tudi učenci podružnične šole So-
vodenj. Jeseni bodo gostitelji športnega dneva 
še štirih podružničnih šol. Obiskali jih bodo 
učenci iz Javor, Lučin, Šentjošta in Črnega Vrha 
nad Polhovim Gradcem. Na pohod po okolici 
bo tako odšlo približno sto osemdeset učencev, 
ki se bodo po povratku pomerili še v različnih 
športnih igrah na starem in novem igrišču. 

To so v miniaturni obliki predstavili tudi na raz-
stavi turistične tržnice. Ideja, naloga in predstavitev 
v živo je bila obiskovalcem centra in komisiji tako 
všeč, da so si učenci prislužili zlato priznanje. To 
jih uvršča tudi na zaključno turistično tržnico, 
ki bo letos v Mariboru. Vsi učenci podružnične 
šole so prej sodelovali v pripravah in pri izdelavi 
simboličnih športnikov, zato so si razstave vseh šol 

Iz PŠ Sovodenj

Prejeli zlato priznanje Turistične zveze Slovenije
Turistična zveza Slovenije je letos razpisala že 26. festival Turizmu pomaga lastna 
glava. Tema festivala je bila Všeč mi je. Navezuje pa se na alternativni turizem, 
turizem doživetij. Poleg oblikovanja raziskovalne naloge so mladi na turistični 
tržnici predstavili zanimivosti turističnega produkta iz svojega kraja.

tudi ogledali. Še pred tem pa so bili zelo prijazno 
sprejeti v skladišču Dinosa, kjer so videli, kako se 
ravna z odpadnim papirjem, ki so ga zbirali tudi 
sami. Tudi v zbirnem centru Komunale Kranj so 

Prihod v zobno ambulanto z bolečino bi bil  
tako lažji za starše, za otroka pa seveda tudi za 
zobozdravnico. Pri skrbi za malčkove zobe imajo 
starši največjo vlogo. Kljub pomanjkanju časa 
si ga je vseeno treba vzeti za pomoč pri čiščenju 
zobkov. Če starši poskrbijo za čistočo mlečnih zob 
svojih malčkov, kasneje ni težav z umivanjem niti s 
poškodbami zob. Premalo se zavedamo, da s skrbjo 
za mlečne zobe poskrbimo že tudi za stalne zobe. 

Na kaj je treba še posebej paziti? Že takrat, 
ko prvi rižki pokukajo na plano, jih je treba po 
vsaki jedi očistiti z gazo ali z vatirano palčko. 
Že s štirimi zobki otrok poskuša grizljati košček 
jabolka, skorjico kruha, rezino sira … Trda hrana 
se prilepi na zob in pogoji za nastanek kariesa so 
ustvarjeni. Kasneje navadimo otroka, da usta izpere 
z vodo, preden gre spat. Potem pa sledi uporaba 
zobne ščetke. 

Pri dveh letih in pol ima otrok vseh dvajset 
mlečnih zob. Prej ko ga bomo navadili na upo-
rabo ščetke, bolje bo. Na začetku ga vzamemo v 
naročje in mu pomagamo. Z rahlim ščetkanjem 

Kotiček za starše

Zadah naj ne bo merilo za čiščenje zob
Na sestanku za Zdravo šolo je bila tudi otroška zobozdravnica Juta Pisk, ki je pove-
dala, da bi si močno želela, da bi otroci prišli na obisk v zobno ambulanto veliko 
prej, kot se prične bolečina. Triletni otroci bi spoznali zdravnico, sestro, si ogledali 
čakalnico, ordinacijo, se usedli na premični stol, si ogledali svedre, izplakovalnik.

po površini zob od zgoraj navzdol očistimo 
zunanjo in notranjo površino in ne pozabimo na 
predel ob dlesnih. Ščetka naj bo bolj pisana, da 
bo že po zunanjosti otroku všeč. Imeti mora ana-
tomski ročaj, majhno glavico, zaobljene vogale, 
da se ne poškodujejo dlesni. Ščetine naj bodo 
sintetične, mehke, zaobljene, da se ne poškoduje 
tanka plast sklenine. Ščetko je treba zamenjati 
na dva do tri mesece, saj se med ščetinami 
nakopičijo bakterije. Da otroka spodbudimo 
k umivanju zob, lahko pripravimo tekmo v 
umivanju zob, kdo jih bo prvi očistil, kdo jih 
bo čistil dve minuti, komu se bolj bleščijo … 
Za pomoč pri umivanju si lahko pripravimo 
peščeno uro, saj naj bi zobe umivali približno 
dve minuti. Kar je manj, je vse premalo, zato se 
odraslim pogosto nabira zobni kamen. 

Časi, ko so starši namakali dudo v sladkor ali 
med, so verjetno že mimo, s takim tolaženjem 
bomo naredili veliko škodo. Tudi sladkih pijač 
za lahko noč raje ne pripravljajmo. S sladkarijo 
si otroci najbolj uničujejo zobe. Če bi se na-
vadili, da bi po uživanju sladkih stvari vsaj z 
vodo izplaknili usta, bi že zelo napredovali pri 
skrbi za zobe. V naših vrtcih že nekaj časa za 
praznovanje rojstnega dne prinesejo posušeno 
ali sveže sadje namesto sladkarij. Pri znancih 
otroci lahko jedo sladkarijo samo v soboto, 
pri drugih znancih ne sprejemajo sladkarij za 
darilo, raje nič ali sadje. 

Poskušajmo otroka usmerjati v uživanje zdrave 
hrane, predvsem sadja in zelenjave. Če bo sit, tudi 
želja po sladkem ne bo tako velika. O zobeh sem 

Imamo tudi likovne talente
V okviru mednarodnega festivalskega leta 

»Igraj se z mano« je bil letos že peti mednarodni 
likovni natečaj. Gre za celoletni projekt, ki poleg 
natečaja vključuje tudi mednarodni kulturno-
likovni dogodek in 
potujoče likovne 
razstave. 

N a  l i k o v n i 
natečaj je prispelo 
kar 3500 del, ki so 
znova presenetila z 
izvirnostjo in potr-
dila, da domišljija 
nima meja. Osred-
nja razstava je bila 
do sredine febru-
arja v Cankarjevem 
domu, zdaj pa 624 del kroži po številnih lokaci-
jah v Sloveniji in tujini.

Na razstavo so se uvrstila tudi dela treh naših 
učencev, in sicer Ane Stržinar iz 6. a, Primoža 
Oblaka iz 8. a in Urbana Krajnika iz 9. a.

Bernarda Pintar

se potrudili za učencem razumljivo predstavitev 
ločenega zbiranja odpadkov. Učenci so si tako 
pridobili  nova znanja in spoznanja o eko vsebinah, 
ki jih ni nikoli preveč.

Dan pred tem pa so se kulturno udejstvovali. 
Polovica učencev šole je vključenih v dramsko 
skupino, ki se je letos prvič predstavila na 
Srečanju gledaliških skupin podružničnih šol 
Slovenije. Za spodbudo in tudi sicer so vsi 
učenci šole preživeli lep kulturni dan v Mlinšah 
v Zagorski dolini, ob gledanju različnih dram-
skih predstav sovrstnikov iz različnih krajev 
domovine. Mladi sovodenjski igralci so se 
predstavili v igri Noter taki – ven junaki. Go-
vori o nenavadnem turističnem mlinu, ki vase 
potegne od dela izmučene ljudi, ven pa pridejo 
veseli, zdravi in zadovoljni.

Tudi sicer je bil april že na začetku meseca 
zanje zelo kulturno obarvan. Skupaj z otroki iz 
vrtca so krajane povabili na prireditev Pomladni 
pozdrav, ki je na materinski dan niso mogli 
izpeljati zaradi referenduma v dvorani.

Milka Burnik
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že pisala, a vseeno, bolje večkrat kot nikoli. Otroci 
nam bodo za pozornost zelo hvaležni. Zadnjič sem 
vprašala prijatelja, ki nima še dovolj let za protezo: 
“A ti imaš pa tako lepe zobe?” Pa je odgovoril: “Ja, 
lahko bi jih imel, če bi bila včasih zobna preventiva 
tako dobra, kot je danes. Tile so pa umetni.” Kar 
malo me je razočaral. 

V šoli imajo otroci neprestano kontrolo, učitelji 
jih spodbujajo k umivanju, starši jih spodbujajo, 
pri zobozdravniku imajo vse pogostejše preglede. 
Živimo v veri, da bodo naši otroci dali več pozornosti 
negi zob, kot smo jo mi.  V naših mladih časih si je 
malokdo zobe umival do desetega leta, šele, ko smo 
si pričeli šepetati na ušesa, smo se zavedali zadaha.

Jana Rojc
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Učenci so obiskali  
starejše krajane 

Letošnje leto je evropsko leto aktivnega 
staranja in medgeneracijske solidarnosti. 
Učenci poljanske šole so na to temo z likovnimi 
in literarnimi deli že sodelovali na natečaju 
Evropa v šoli, učenci prvega triletja pa so letos 
že tretje leto zapored izvedli tehniški dan. Izde-
lovali so drobna darilca za starejše krajane.

Prvošolci so izdelovali pikapolonice, 
drugošolci čebelice, tretješolci pa metulje. 
Čeprav so izdelki iz papirja in so videti zelo 
preprosti, so od učencev zahtevali veliko truda, 
saj so morali striči in lepiti, kar je od njih terjalo 
veliko mero natančnosti in potrpljenja. Pri tem 
so jim svetovale in pomagale učiteljice.

V naslednjih dneh so izdelke s pomočjo 
učencev drugega in tretjega triletja opremili 
še s kratkimi sporočilci in jih odnesli starejšim 
na domove ter z njimi poklepetali.

Poleg darilc za starejše krajane je vsem 
učencem na tehniškem dnevu uspelo izdelati 
še nekaj izdelkov, ki bodo ob prihodu in na-
daljevanju pomladi krasili učilnice in šolske 
hodnike. 

Bernarda Pintar

Člani mladinskega pevskega zbora so se do-
bili na vikend pripravah. Delavnice so potekale 
ves dan z vmesnimi rekreacijami in sprostit-
vami. Naučili so se tri nove pesmi in ponovili 
že znane, se družili in imeli filmski večer. 

Učenci tretjih razredov so opravili dvajseturni 
tečaj plavanja v kranjskem bazenu. Zvrstilo se je 
deset težko pričakovanih obiskov bazena, učenje 
plavanja in nadgrajevanje predznanja, veliko za-
bave, igre in veselje v vodi, pravljice in pesmice 
na avtobusu ter prejeta priznanja za uspeh. 

Uradni rezultati tekmovanja iz kemije za 
Preglova priznanja so razveselili številne učence 
osmega in devetega razreda. Na gorenjskem je 
bilo samo pet zlatih priznanj za deveti razred 
in enega od njih si je prislužila Mojca Jelovčan. 
Srebrna so dobili: Kaja Slabe, Aljaž Eržen 
in Teja Gošnjak, bronasta pa: Eva Kržišnik, 
Adrijana Premru, Eva Mur, Blaž Ušeničnik in 
Uroš Oblak. V osmem razredu se srebrnega 
priznanja veselijo: Nika Šturm, Katja Štucin, 
Saša Slabe in Tamara Klemenčič, bronastega 
pa: Nina Bevk, Zala Filipič, Samo Demšar, Jure 
Jelovčan, Jan Bajt in Kristjan Buh. 

Plesalke so uspešno nastopile v Škofji Loki 
na plesni reviji. Obe koreografiji sta uvrščeni na 
regijsko srečanje. Koreografija Metulja v dvoje 
bo sodelovala v otroškem programu, Čudežna 
dežela pa v mladinski konkurenci. 

Materinski dan
Učenci razredne stopnje so se razveselili 

pomladi s prireditvijo Zaplešimo v pomlad. 
Vsak razred se je predstavil s posebno točko. 
Učenke, voditeljice programa, so s svojimi pom-
ladanskimi razmišljanji pritegnile pozornost 
obiskovalcev. Ob odhodu so mamicam, babi-
cam in drugim ženskam podarili štiriperesne 
deteljice s pikapolonicami za dvojno srečo. 
Program ob materinskem dnevu se je odvijal 
tudi v Lučinah in na Sovodnju.

Ravno na materinski dan so krajani in gostje 
napolnili dvorano kulturnega doma v Lučinah.

Program prireditve so oblikovali otroci 
iz vrtca in učenci podružnične šole Lučine. 
Prisotni so lahko prisluhnili pesmicam o ma-
micah, atijih, babicah in dedkih ter o pomladi, 
si ogledali različne plese, dramatizacije, krajše 
skeče. Zelo lepo in izvirno so se predstavili člani 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Kažejo so rezultati dela in učenja
Začetek zadnje tretjine šolskega leta ponavadi postreže s pomladnimi priredit-
vami, ki vsebinsko nosijo odraz dela dotedanjega šolskega leta. Tudi različna 
tekmovanja so zadnje dejanje celoletnih priprav.

Orffovega krožka in instrumentalisti. Krajevna 
skupnost Lučine je poskrbela za sladko pogos-
titev in obdarovanje mamic in žena.

Eko tehniški dan
Tehniški dan za celotno šolo in del vrtca 

je bil eko naravnan. Otroci iz vrtca so čistili 
bližnjo okolico. V prvi in drugi triadi so učenci 
imeli očiščevalno akcijo v bližini šole in po delu 
Gorenje vasi. Po akciji so v razredih izdelovali 
izdelke iz odpadne embalaže in se pogovarjali o 
ekologiji. Učenci petega razreda so v avli sledili 
predavanju Kristine Knific z občine. Potem pa 
so si ogledali sortirnico odpadkov v Todražu. 
Učencem šestega razreda so v lovskem domu 
člani lovske družine Gorenja vas pripravili pre-
davanje, druga skupina pa je odšla z gozdarjem 
Bogom Žunom. Prav tako so prisluhnili besedam 
o naravi, živalih, varovanju različnih življenjskih 
okolij, predvsem gozda. Sedmi razred je imel 
predavanje o komunikaciji, ogled elektrarne pri 
Demšarjevih na Hotavljah in Vodne učne poti s 
Peterneljevimi. V osmem razredu imajo učenci 
največ kondicije, zato so odšli na očiščevalno 
akcijo po najdaljši poti, od šole do Karlovskega 
mlina in nad mlinom uredili otok s smetmi. 
Ugotovili so, da jih mnogo leži tudi pod otokom 
v gozdu. Deveti razred je čistil bližnji gozd, 
kjer so bila včasih divja odlagališča. Našli so še 
eno divje odlagališče in o tem obvestili občino. 
Smeti je bilo neverjetno veliko v gozdu proti 
Mihevku, proti Žirovskemu Vrhu, manj okrog 
blokov in na Trati in najmanj proti Hotavljam, 
kjer smeti odstranjujejo sproti. Učenci na poti 
proti domu opažajo, da smeti ležijo v vodi, ob 
poti, ker jih nekateri vržejo skozi okna avtomo-
bilov. Opazili so plastenke, pločevinke, cigaretne 
ogorke, papirčke sladkarij. V avli je za deveti 
razred sledilo predavanje o pitni vodi. Vodila 
sta ga predstavnika Zavoda za varovanje zdravja 
Kranj. Vsi učenci so si ogledali film o recikliranju 
embalaže, okrasili so okna šole iz odpadnih 
lončkov in se pogovarjali na eko temo. 

Učenci izbirnega predmeta šport za spros-
titev so opravili še zadnji načrtovani pohod iz 
Javor proti Podvrhu, Staremu vrhu in nazaj.

Na šoli je potekal tudi občinski otroški 
parlament.

Milka Burnik

Ko se ptički ženijo …
Na gregorjevo, ko se ženijo ptički, že vemo, da 
prihaja pomlad. Učence od 1. do 5. razreda 
je iz šolskih prostorov na gregorjevo zvabilo 
prav ptičje žvrgolenje. V šolskem parku jih je 
čakalo sladko presenečenje. Na vejah in pod 
grmički so našli bombončke, ptički pa so zanje 
pustili tudi sporočilo. Otroci so jim bili za vse 
zelo hvaležni in pravijo, da bodo zanje skrbeli 
in jih hranili tudi naslednjo zimo.

Bernarda Pintar

Končno smo se uspeli odzvati vabilu na 
obisk v OŠ Jela Janežiča.Takoj ob prihodu nas 
je pozdravila ravnateljica Marjeta Šmid, ki je 
izrazila prepričanje, da je tako za eno kot tudi 
za drugo šolo in učence to zelo dobra izkušnja. 
Zaželela nam je veselo in zabavno dopoldne v 
družbi učencev. 

Zatem nas je že pozdravila učiteljica Špela 
in nas povabila v multisenzorno sobo, kjer 
smo uživali in se sproščali. Multisenzoren 
pomeni »povezan z različnimi čutili« (multi 
– več različnih stvari; senzoren – čuti oziroma 
čutila). Soba je prijetno in sproščujoče okolje 
za učence, da se laže zberejo, sprostijo, umirijo 
ter se tako laže učijo. 

Spoznali smo različne igre, ob katerih 
urimo svoj sluh, vid, tip in vonj. Učenci so se 
sprehodili po različnih podlagah: ene so bile 
prijetne, druge manj prijetne, ene hladne, druge 
tople in mehke. Od vseh naprav, ki smo jih 
preizkusili, so nam bili najbolj všeč barvni laski 
– spominjajo na tanke lučke za naše novoletne 
jelke, menjajo barve in so mehki. Nekateri smo 
se tudi zavili vanje. 

Sproščeni smo svoj obisk nadaljevali in 
končno spoznali naše gostitelje. Skupaj smo ust-
varjali lepenko za naše skupne fotografije, ob tem 
pa se veselo in sproščeno pogovarjali. Vzdušje je 
bilo res prijateljsko in ustvarjalno. Skupaj smo se 
fotografirali in naredili kolaž. Obisk se je zaključil 
z obdarovanjem in majhnimi presenečenji. Čisto 
pred odhodom pa smo se dogovorili, da naše 
druženje ponovimo na OŠ Poljane.

Učenci šolske skupnosti 
in mentorica Barbara Tavčar

Na obisku

Poljanski učenci  
v OŠ Jela Janežiča
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Prejeli smo dve zanimivi fotografiji naših 
občanov. 

Martina Stržinar iz Žirovskega Vrha 
Sv. Urbana je poslala fotografijo njihovega 
najmlajšega družinskega člana Maksa. Kot je 
napisala, jo je posnela marca za njihovo hišo 

Najboljšo uvrstitev, osmo mesto in preboj med 
finalistke je dosegla Eva Žun, strelka s pištolo. 
V enotni kategoriji med članicami je z osebnim 
rekordom osvojila enajsto mesto ter tako le za tri 
kroge zgrešila svoj prvi finale med članicami. 

Eva Žun strelja s pištolo že šesto leto, prvič 
pa se je udeležila mednarodnega tekmovanja. 
»Glede na to, da sem se mednarodnega tekmo-
vanja udeležila prvič, nisem imela postavljenih 
nobenih posebnih ciljev glede uvrstitve. Ravno 
zato sem s svojima uvrstitvama zelo zadovoljna, 
saj sem si z njima dokazala, da sem lahko 
konkurenčna tekmicam tudi zunaj Slovenije.«

Žunova je letos tekmovala kot članica ekipe v 
1. b slovenski ligi in v slovenski mladinski državni 
ligi. Udeležila se je tudi Ržkovega memoriala, 
ki ga organizira domače SD. »Prav tako sem se 
udeležila regijskega prvenstva, kjer sem zmagala. 
Glede na to, da je že skoraj konec tekmovalne 
sezone, me čaka le še državno prvenstvo.« 

Mlada strelka, ki trenira dvakrat do trikrat 
na teden na strelišču SD Izola, pod vodstvom 
Enia Božiča, doma pa je njen trener Aleš Košir, 
je ponosna na vse svoje uvrstitve in rezultate, 
saj si z njimi dokazuje, česa je zmožna in kaj 
ji lahko uspe s trdim delom. »Mogoče bi iz-
postavila prav moji uvrstitvi na Slovaškem ter 
tretje mesto v skupnem seštevku mladinske lige 
v sezoni 2008/2009.«

Strelci

V Nitri je bil mednarodni turnir za veliko nagrado Slovaške, ki so se ga udeležili tudi 
člani Strelskega društva (SD) Gorenja vas. Na njem – slovenske barve so zastopali 
le člani našega strelskega društva v sestavi Eva Žun, Gašper Božič, David Cankar 
in Krištof Kučić – so poleg države gostiteljice tekmovali še predstavniki Bosne 
in Hercegovine ter Madžarske. Na turnirju je sodelovalo okoli 250 tekmovalcev.

V disciplini z zračno pištolo so se pomeri-
li še Gašper Božič, David Cankar in Krištof 
Kučić, ki so ekipno dosegli šesto mesto. V 
dveh dneh tekmovanj so člani posamično 
osvojili še naslednje uvrstitve: Božič de-
vetintrideseto in štiriintrideseto mesto, Kučić 
sedeminštirideseto in oseminštirideseto ter 
Cankar oseminštirideseto in petdeseto mesto. 

Nastopajo v prvi slovenski ligi
»V minulih letih smo se udeležili številnih 

mednarodnih tekmovanj, denimo v Plznu in 
Brnu (Češka), Suhlu in Munchnu (Nemčija), 
Beogradu, Zagrebu, Splitu … Najpogosteje se 
udeležujemo prav tekmovanj na Slovaškem, 
saj gremo od leta 2000 tja enkrat do dvakrat na 
leto. Tekmovanja so za nas razmeroma poceni 
v smislu prijavnine in nočitve. Kar pa je naj-
pomembneje – so kakovostno pripravljena,« je 
pojasnil tajnik in trener Krištof Kučić. 

SD Gorenja vas se vsako leto na osnovi 
pripravljenosti tekmovalcev odloči, na katerih 
mednarodnih tekmovanjih bodo člani nastopili. 
»Pogosto klub krije stroške udeležbe na teh tek-
movanjih skladno z vnaprej določenimi kriteriji. 
Tekmovanje na Slovaškem se je letos terminsko 
pokrivalo z nekaterimi domačimi tekmovanji, 
tako da je bila udeležba z naše strani, v pri-
merjavi s preteklimi leti, razmeroma skromna. 

Foto meseca
zaradi nenavadno lepo cvetočega travnika. 
»Slika mi je preprosto všeč,« je še dodala. 

Župan pa je na Golem vrhu, ko je župnike 
iz naše občine peljal na ogled Rupnikove 
linije, srečal miško. Nekaj časa se je zadržala 
na njegovi dlani. 

Če ste tudi vi ujeli zanimiv motiv, ga pošljite 
na elektronski naslov našega uredništva: 
podblegaske.novice@gmail.com in objavili ga 
bomo v naslednji številki.

Uredništvo

Tekmovanje je bilo prvo mednarodno letos, 
sicer pa nastopajo naši člani v medobčinski ligi, 
katerih organizator je SD Škofja Loka, na odprtih 
gorenjskih turnirjih, ki jih organizirajo gorenjski 
klubi, in na odprtih tekmovanjih po Sloveniji. 
Tekmujemo pa tudi v 1. državni ligi tako z ekipo 
pištolarjev kot tudi z ekipo puškašev,« je pojasnil 
Kučić. Gorenjevaški strelci so se udeležili tudi 
državnega prvenstva, ki je bilo 14. in 15. ap-
rila v Portorožu. Več o tem v naslednji številki 
Podblegaških novic. Od 3. do 4. novembra pa 
bo v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 
že 19. Ržkov memorial, ki je hkrati tudi uradno 
tekmovanje Strelske zveze Slovenije.

Lidija Razložnik

Eva Žun je na Slovaškem osvojila osmo in 
enajsto mesto.
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Evi Žun na mednarodnem tekmovanju 
uspel preboj med finalistke


