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Konec avgusta so vendarle od UE Škofja 
Loka dobili gradbeno dovoljenje, na podlagi 
katerega bodo lahko prizidali kotlarno in uredili 
zalogovnik. Kot je pojasnila Nataša Kopač z 
Občine Gorenja vas - Poljane, so se z izvajalcem 
del Eltec Petrolom dogovorili, da bo energetska 
obnova šole potekala v več fazah, saj so vmes 
potekala še pogajanja s švicarskim pred-
stavnikom glede dodatnih del na inštalacijah. 
Tako izvajalce zdaj poleg gradbenih del čaka še 
vgradnja toplotne črpalke zrak/voda, zamenjava 
oken in vrat, radiatorjev, termostatskih ventilov 
in drugih elektroinštalacij. »Dela morajo biti 
dokončana do novembra 2012, do začetka 
kurilne sezone. Izvajalec bo moral aktivnosti 
prilagoditi delu na šoli in v vrtcu, zato bodo 
hrupna dela predvidoma izvajali po 14. uri, 
okna pa bodo menjali med krompirjevimi 
počitnicami,« je še pojasnila Kopačeva. 

Skoraj 14 ton manj CO2 na leto
Na strehi telovadnice pa že stoji sončna 

elektrarna, ki jo bodo v distribucijsko omrežje 
predvidoma priklopili do konca septembra. Moč 
elektrarne je 21 kWp in bo na leto proizve dla 
okoli 23.120 kWh električne energije, kar 
pomeni 13,9 ton manj proizvedenega CO2 na 
leto zaradi proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov. Pridobljeno električno energijo bo odku-
pil Elektro Ljubljana po začetni ceni 56 evrov 
za MWh. Po tem, ko bo družba za organiziranje 
trga z električno energijo Borzen izdala odločbo 
o odkupu, pa bo subvencionirana cena 197,55 
evra za MWh.

Prenova OŠ Poljane

Sončna elektrarna stoji, 
kotlovnica še ni zgrajena
Na OŠ Poljane, ki jo bodo v okviru projekta REAAL energetsko obnovili, vsa dela ne 
potekajo po načrtih. Zaradi dolgotrajnih postopkov so gradbeno dovoljenje za pri
zidek, v katerem bodo postavili novo kotlovnico na lesno biomaso, pridobili šele konec 
avgusta. Računajo, da bodo z deli končali novembra, pred začetkom kurilne sezone.

Težko že čakajo dokončanje del
Tudi ravnateljica OŠ Poljane Metka De-

beljak budno spremlja dogajanje na in okoli 
šole, vendar ni pretirano zadovoljna s hitrostjo 
izvedbe del: »Kljub optimistični napovedi se 
dela premikajo v jesenski čas, kar pomeni, da 
bo treba še bolj paziti pri varovanju gradbišča, 
saj so učenci že na šoli. Moja pričakovanja 
so bila večja od dejanske situacije, vendar 
upam, da bo do začetka kurilne sezone zgodba 
končana. Na šoli se bomo potrudili, da bodo 
zaradi naše prisotnosti dela tekla po načrtu. 
Res si želim, da dokončajo začeto zgodbo, saj 
bo ta investicija pomenila velik prihranek pri 
nakupu energentov.« 

Tina Dolenc

Na streho telovadnice so postavili fotovoltaične module.
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Projekt sofinancira Švica
Projekt energetske obnove petih gorenjskih osnovnih 

šol (poleg OŠ Poljane bodo obnovili še osnovne 
šole v občinah Žiri, Kranjska Gora, Gorje in Bled) in 
kranjskega  olimpijskega bazena sofinancira Švica 

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. Vanj bo Švica vložila 

skupno 3,53 milijona evrov oziroma 85 odstotkov 
vrednosti celotnega projekta. 

Na OŠ Poljane je vrednost obnove in postavitve sončne 
elektrarne ocenjena na skoraj 540.000 evrov, izvajalec 

pa je podal ponudbo za 400.000 evrov, k čemur je treba 
prišteti še stroške nadzora in nepredvidenih del. Kot že 
rečeno, bo Švica sofinancirala 85 odstotkov vrednosti 

investicije, strošek občine pa bo približno 90.000 evrov.

• 2. julij: Sestanek dru-
žbenikov STC o nadaljnjih 
korakih v zvezi z odkupom 
lizinške pogodbe. 

• 2. julij: Na medge nera-
cijskem srečanju v Žireh.

• 6. julij: Delovni ses-
tanek z direktorico Loškega muzeja Jano Mlakar 
o sodelovanju na Tavčarjevem dvorcu Visoko v 
naslednjem letu. 

• 12. julij: Odprtje brunarice pri Topličar ju.
• 13. julij: Obisk ministra za obrambo Aleša 

Hojsa v naši občini. Ogledali smo si objekte 
MORS-a v Todražu in utrdbo Rupnikove linije 
na Golem vrhu.

• 16. julij: Ogled trase 4. razvojne osi – 
tako proti Sovodnju kot skozi Kopačnico – z  
v. d. direktorjem direktorata za infrastruk-
turo.

• 17. julij: Obisk v bivšem podjetju LTH 
Ulitki.

• 17. julij: Obisk pri Voušarčkovi Anici ob 
njeni 90-letnici na Dolenji Dobravi.

• 25. julij: Sestanek pri ministru za obrambo 
o sodelovanju pri utrdbah Rupnikove linije. Na 
ministrstvu hranijo podatke o vojaškem pomenu 
utrdb med vojno, s katerimi bi nadgradili infor-
macije, ki jih dobijo obiskovalci rovov.

• 25. julij: Sestanek z DRSC na občini o 
gorenjevaški obvoznici, škofjeloški obvoznici, 
ureditvi cest Lučine–Suhi Dol, Gorenja vas–
Todraž in Trebija–Sovodenj.

• 27. julij: S pohodniki iz Kopačnice smo šli 
na Kucelj, sledil je zaključek v Toplicah.

• 30. julij: Na prazniku žetve na Javorču z 
evropskim poslancem in kandidatom za pred-
sednika RS Milanom Zverom.

• 30. julij: Sestanek na ministrstvu za kmetij-
stvo in okolje zaradi RŽV-ja, zaradi dolgov do 
občine in nadaljevanja sanacije. Opozoril sem na 
zelo slab odnos države do podjetja in občine.

• 2. avgust: Naš Kolesarski krog je prekole-
sarila slovenska biatlonska reprezentanca na čelu 
z Andrejo Mali, Jakovom Fakom, Klemenom 
Bauerejem in Janezom Maričem.

• 3. avgust: Na prireditvi Šundar pod gričam 
v utrdbi na Golem vrhu, kjer je Martin Kloboves 
na inovativen način razveselil obiskovalce.

• 22. avgust: Na ocenjevanju kranjskih 
klobas pri Jezerških v Sori.

• 24. avgust: Na konjeniški prireditvi Alpe 
Adria cup pri Brodarju.

26. avgust: Pozdravil prve kolesarje Rekrea-
tura na Visokem.

30. avgust: Na seji programskega sveta 
primorske regije, kjer sem pojasnil stališče naše 
občine o poteku 4. razvojne osi.
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Konec avgusta sta bila namreč tehnična 
pregleda tako za vodovodni sistem kot tudi za 
kanalizacijo. Po besedah Bernarda Strela, ki v 
občini ureja področje komunale in gradenj, sta 
oba pregleda potekala dobro, odpraviti bodo 
morali še nekaj manjših zadev in dokončati dela 
– pri vodovodu predvsem zunanjo ureditev ter 
zagon in preizkus delovanja objektov, cevovoda 
in sistema za nadzor. 

Kako pa sploh poteka tak tehnični pregled? 
»Strokovna komisija, ki jo imenuje UE Ško-
fja Loka, pregleda projektno dokumentacijo 
(predvsem pa PGD in PID), natančno pregleda 
dokazila o ustreznosti vgrajenega gradbenega 
materiala, strojnih inštalacij in opreme ter elek-
tričnih inštalacij in vgrajene opreme. Pregleda 
tudi meritve, poročila in vso ostalo dokumen-
tacijo. Sledi pregled novozgrajenih objektov in 
na koncu zapišejo ugotovljene pomanjkljivosti 
in manjkajočo dokumentacijo. To mora izvaja-
lec odpraviti in predložiti v pregled pred izdajo 

Župan Milan Čadež je povedal, da bodo 
jeseni pripravili vse potrebno za začetek širitve 
čistilne naprave Gorenja vas, ki je predvidena 
v prihodnjem letu. Izvajalec del trenutno v 
sodelovanju z občino ureja vse potrebno za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo, 
vredno 911.719 evrov, ki bo potekala v letih 
2013 in 2014.

Uredili bodo tudi igrišče pri podružnični 
šoli Javorje, vredno 45.000 evrov. Do začetka 
kurilne sezone morajo zaključiti tudi energetsko 
obnovo OŠ Poljane, in sicer zgraditi kotlovnico 
in zamenjati stavbno pohištvo (tudi o tem je 
objavljen poseben članek na sosednji strani). 

Na področju cest bodo v jesenskih mesecih 

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.

Občinski projekti

Do konca leta jih čaka še precej dela
Čez poletje je bilo po občini Gorenja vas  Poljane dokončanih kar nekaj pro
jektov, kot so obnova fasade na podružnični šoli Lučine, izgradnja prve faze 
kanalizacijskega sistema Javorje in vodovoda Podvrh–Zapreval … Kaj pa lahko 
občani pričakujejo do konca leta?

dokončali rekonstrukcijo ceste v Staro Ose-
lico, asfaltiranje pa bo potekalo prihodnje 
leto. Zgradili bodo tudi glavnino komunalne 
opreme, torej cesto in komunalne vode, 
v novi stanovanjski soseski na Poljanski 
cesti. Trenutno je projekt v postopku javnega 
naročanja, vrednost investicije pa je ocenjena 
na 85.000 evrov. Prav tako načrtujejo, da 
bodo do konca leta pridobili izvedbene pro-
jekte za izgradnjo pločnika skozi Hotovljo, 
da bodo nato lahko vložili kandidaturo za 
nepovratna evropska sredstva,  nadaljevali pa 
bodo tudi s postopki za pridobivanje zemljišč 
za izgradnjo pločnika. Poleg tega bodo ure-
dili potrebno dokumenta cijo za pridobitev 

gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirišč 
ob obvoznici v Gorenji vasi in dogradili ko-
munalno opremo v gospodarski coni Todraž, 
ki je potrebna za izgradnjo novih hišnih 
priključkov. Dokončali bodo sklepni del 
OPPN za OŠ Ivana Tavčarja s telovadnico in 
doma za starejše občane ter OPPN za območje 
rojstne hiše slikarjev Šubic. V načrtu imajo 
tudi pridobitev zahtevane študije za izdelavo 
dopolnjenega osnutka OPPN za center Poljan 
in gradbenega dovoljenja za umestitev dvi-
gala v zdravstveni dom, ki predvideva tudi 
ureditev novega vhoda. V letošnjem letu pa 
načrtujejo, da bodo pripravili tudi projekte za  
pridobitev gradbenega dovoljenja za izgrad-
njo vodovoda Lučine. Kot je še pojasnil 
župan, bodo seveda nadaljevali delo na osta-
lih projektih, ki so zajeti v načrtu razvojnih 
programov za leti 2012 in 2013. 

T. D.  

Kanalizacija in vodovod

Uporabno dovoljenje še ta mesec
Na Občini Gorenja vas  Poljane pričakujejo, da bodo sredi tega meseca, če 
bo vse potekalo po načrtih, prejeli uporabno dovoljenje za vodovodni sistem 
Podvrh–Zapreval in kanalizacijo Javorje. Prva gospodinjstva bodo lahko po 
predvidevanjih na vodovod priključili spomladi.

uporabnega dovoljenja. Tehnični pregled za 
vodovodni sistem Podvrh–Zapreval je potekal 
nekaj več kot pet ur,« je pojasnil Strel. Dodal je 
še, da so bili objekti solidno pripravljeni glede 
nato, da je izbrani izvajalec Energoplan od maja v 
postopku prisilne poravnave. Seveda pa bo treba 
dokončati še kar nekaj manjših del in odpraviti 
pomanjkljivosti. »Pri kanalizaciji Javorje težav z 
izbranim izvajalcem Topos Hotavlje nismo imeli, 
tako da so bili objekti in tudi dokazilo o zaneslji-
vosti odlično pripravljeni,« je še pripomnil.

Prvi hišni priključki spomladi
Če bo vse teklo po načrtu, bi morali dobiti 

upo rabno dovoljenje sredi tega meseca. Kdaj 
pa bo voda pritekla do uporabnikov, je odvisno 
še od dru gih dejavnikov, kot so prenosi vaških 
vodovodov v upravljanje Občine Gorenja 
vas - Poljane in postopek priključitve na javni 
vodovodni sistem (obvestilo, vloga, odločba), 
kot to določa zakono daja. 

Črpališče Bohoričev mlin

Strel pravi, da lahko prve priključke pričaku-
jemo spomladi, najprej pa bodo na novozgrajeni 
vodovodni sistem priključili objekte v naseljih 
Podvrh, Četena Ravan in Zapreval. Spomladi 
pričakujejo tudi prve hišne priključke na javni ka-
nalizacijski sistem v naseljih Dolenčice, Javorje, 
Murave in Četena Ravan. Ker so za oba projekta 
pridobili evropska sredstva iz Sklada za regionalni 
razvoj, morajo biti dela zaključena v rokih. 

Krajani zelo strpni
Za komentar o poteku gradnje in kako je 

to vplivalo na življenje krajanov, smo vprašali 
tudi predsednika KS Javorje Cirila Aliča: »Vsak 
gradbeni poseg v okolju deluje moteče, ljudje 
pa se motnjam različno prilagajajo. Lahko re-
čem, da je do zdaj strpnost krajanov presegla 
moja pričakovanja. Izjeme pa lahko najdete 
povsod, tako je tudi pri nas. Kaj bosta ti dve 
pridobitvi pomenili za naše krajane? Veliko. 
Kako veliko, se bo pa pokazalo, ko se bosta 
pričeli uporabljati.«

Tina Dolenc
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Na delovnem obisku je Gregor Ficko pod-
robneje predstavil, kakšno je stanje na projektih 
državnih cest v gorenjevaško-poljanski občini. 
Kot je povedal, bodo gradbeno dovoljenje za 
gorenjevaško obvoznico pridobili do konca 
letošnjega leta, potem pa bodo objavili javni raz-
pis za izvedbo del, tako da bi z gradnjo že lahko 
začeli v drugi polovici prihodnjega leta. Nemu-
doma bodo začeli tudi z aktivnostmi, da bodo 

lahko kandidirali za evropska sredstva. Vrednost 
investicije je ocenjena na 4,5 milijona evrov, pri 
čemer pričakujejo 85-odstotno sofinanciranje iz 
evropskih skladov. Občina bo morala zagoto-
viti sredstva za izgradnjo pločnikov, avtobusnih 
postajališč, dodatnih parkirišč in javne razsvet-
ljave predvidoma v višini slabih 100.000 evrov. 

Ficko je pojasnil tudi dogajanje okrog 
škofjeloške obvoznice, kjer trenutno dela 

V prvi polovici julija je Tigrad pričel z gradbenimi deli na stometrskem 
odseku lokalne ceste Sovodenj–Stara Oselica. V sklopu sanacijskih 
ukrepov, določenih z geotehničnim elaboratom, so bili izvedeni drenaža, 
menjava ustroja ceste, vgradnja geomreže in izdelava podpornega zidu. 
Z izvedbo 130 metrov drenaže se je doseglo dreniranje podtalnih vod, ki 
izvirajo nad območjem ceste. Podporni zid pa na dolžini 25 m podpira 
cesto na delu, kjer je spodnja brežina najbolj strma. Z menjavo ustroja 
ceste in vgradnjo geomreže se je izboljšala nosilnost ceste. Popravljena 
in ponovno vgrajena je tudi obstoječa jeklena varnostna ograja.

Konec maja je izvajalec Do-
lenc, d. o. o., ki je bil izbran na 
javnem razpisu male vrednosti, 
pričel z gradbenimi deli na ob-
jektu podpornega zidu javne 
poti Fužin–Mrovlja. Osnova za 
izvedbo je bil sanacijski elabo-
rat, ki je predvidel izvedbo pod-
pornega zidu, kamen v betonu 
višine štiri metre, temeljenem na 
železniških tračnicah dolžine do 
šest metrov. Zaradi možnosti, da 
se v času gradnje zidu pojavijo 
poškodbe na stanovanjski hiši 
neposredno ob zidu, je nad-
zorni geolog določil vgradnjo 
dveh plomb. Gradbena dela so 
potekala po predvidenem načrtu. 
Premiki na stanovanjski hiši niso 
bili zaznani.

Boštjan Kočar

Vaše prispevke za oktobrsko ševilko 
Podblegaških novic pričakujemo do 7. 

oktobra po elektronski pošti: podblegaske.
novice@gmail.com ali na naslov: Uredništvo 

Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko 
pošiljate tudi sezname prireditev, ki jih 

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

Prehod za pešce je na državni cesti, ki jo 
upravlja Direkcija Republike Slovenije za 
ceste (DRSC). V skladu z zakonodajo grad-
njo prometnih površin, objektov in naprav na 
vozišču državne ceste, ob, pod ali nad njim ter 
ureditev prehodov za pešce v naselju financira 
oziroma sofinancira občina. 

Omenjeni odsek ceste v Podgori je DRSC v 
celoti obnovila že pred nekaj leti, prehoda za pešce 
pa takrat v projekt ni vključila, zato je bil izveden 
šele zdaj, in sicer na pobudo KS Trebija in Občine, 
ki je bila investitorica. Že pred dvema letoma so 
pričeli s pridobivanjem soglasja za postavitev 
prehoda. Kot je pojasnil Boštjan Kočar z občinske 

uprave, je »zaradi neugodne lege prehoda (bližina ovinka in objekta ter brežine, 
ki ovirajo preglednost) DRSC zahtevala postavitev biča nad prehodom za 
pešce, ki voznike dodatno opozarja na prehod in prisotnost peš prometa«. 

Soglasje za postavitev je bilo izdano po letu dni usklajevanj z DRSC. 
Z gradbenimi in inštalaterskimi deli, katerih vrednost je znašala 16.000 
evrov, sta Cestno podjetje Kranj in Vigred pričela ob koncu šolskega 
leta in delo končala konec julija. Kot je še pojasnil Boštjan Kočar, so 
istočasno z ureditvijo prehoda z varčnimi svetilkami zamenjali tudi pet 
svetilk obstoječe javne razsvetljave. 

Pojasnil je še, da v letošnjem letu načrtujejo pridobiti še soglasje za 
postavitev prehoda za pešce na Trebiji. Usklajevanje z DRSC je sicer že 
končano, čakajo samo še projektno dokumentacijo Gorenjske gradbene 
družbe. Izgradnja prehoda za pešce bo, kot so mnenja na občini, verjetno 
veliko cenejša kot ta v Podgori in je načrtovana za prihodnje leto.  

Damjana Peternelj

Ceste

DRSC bo sofinancirala ureditev ceste skozi Lučine
Direktor Direkcije RS za ceste Gregor Ficko se je s sodelavci mudil na delovnem 
obisku v občini Gorenja vas  Poljane, kjer so pregledali vse tekoče projekte 
državnih cest v občini. Konec avgusta pa sta Občina Gorenja vas  Poljane in 
Direkcija RS za ceste podpisali sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne 
ceste Gorenja vas–Ljubljanica skozi Lučine, torej prvo fazo od kapelice pri 
Mastenaku do uvoza do kulturnega doma v Lučinah.

stojijo, unovčene so bile bančne garancije, ob-
javili so nov razpis za izvajalca del in po najbolj 
optimističnem scenariju bi lahko z deli nadalje-
vali že konec letošnjega leta. Poleg tega rešujejo 
tudi zaplet z gradbenim dovoljenjem. 

Pojasnil je še, da bodo razpis za gradbena dela 
za cesto Gorenja vas–Todraž objavili do konca 
leta, seveda, če bodo v državnem proračunu za to 
planirana sredstva. Na cesti Trebija–Sovodenj pa 
bodo letos zaključili dela v Hobovšah, pri Pajklcu 
in pri Bucku. Odsek od 0,5. do 2,5. kilometra pa 
je v fazi projektiranja. 

»Ponovni sestanek župana in direktorja 
DRSC bo novembra v Ljubljani, kjer bosta 
pregledala napredek na omenjenih projektih,« 
so še zapisali na občinski spletni strani.

T. D.

Ureditev cest

Varneje v novo šolsko leto
Investicije na lokalnih cestah

Sanirali usad in zgradili podporni zid
Konec šolskega leta so v Podgori pričeli z deli za ureditev 
prehoda za pešce, ki so ga ob popolni rekonstrukciji ceste 
Hotavlje–Podgora–Trebija že pred nekaj leti želeli predvsem 
domačini s tamkajšnjo krajevno skupnostjo na čelu. Posebej 
so nove pridobitve veseli šolarji, ki odslej lahko varneje 
stopajo do avtobusnega postajališča.
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Nasipavanje zgornjega ustroja ceste na 100 m odseku lokalne ceste 
Sovodenj–Stara Oselica

Podporni zid v Fužinah
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Z lanskim razpisom je določeno, da v 
naši občini asfalterska dela izvajata dve 
podjetji, s katerimi je bil podpisan okvirni 
sporazum za dobo štirih let. Krajevne 
skupnosti glede na razpoložljiva sredstva 
vsako pomlad posredujejo načrt asfalti-
ranja cest. Vsaka krajevna skupnost tako 
predstavlja svoj sklop asfalterskih del, 
na katerega oba izvajalca asfalterskih del 
podata ponudbo, ki se odda najcenejšemu 
ponudniku. V letošnjem letu je Gorenjska 
gradbena družba dobila asfalterska dela 
v krajevnih skupnostih Lučine, Gorenja 
vas, Trebija in Javorje. Podjetje Gradnje 
Žveplan pa je dobilo asfalterska dela v kra-
jevnih skupnostih Poljane in Sovodenj. 

V juniju so v Gradnjah Žveplan začeli 
z asfaltiranjem cest v krajevni skupno-
sti Poljane, mesec dni kasneje pa tudi v 
Gorenj ski gradbeni družbi oziroma nji-
hovem izvajalskem delu CP Kranj.

Boštjan Kočar

Asfaltiranje občinskih cest

Dela izvajajo po vseh krajevnih skupnostih

Asfaltirana javna pot Potok–Kržišnik v Bačnah
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Nadaljujemo s predstavitvijo možnih tipov 
urejanja odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne vode po posameznih naseljih v občini 
Gorenja vas - Poljane, tako kot so predstavljeni v 
Operativnem programu. Izjem takorekoč ni več, 
zato bomo naselja predstavljali po abecednem 
redu, in sicer tokrat: Bačne, Brebovnica, Bukov 
Vrh, Čabrače, Debeni, Delnice, Dobravšce, 
Dolenja Ravan, Dolenja Žetina in Dolenje Brdo. 
Četeno Ravan in Dolenčiče bomo obravnavali v 
sklopu Javorij in Murav. 

Na naštetih območjih ni predvidena grad-
nja javnega kanalizacijskega omrežja, zato bodo 
gospodinjstva morala sama poskrbeti za ureditev 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
bodisi z vgradnjo male komunalne čistilne naprave 
(MKČN) ali nepretočne greznice. Katera varianta je 
primerna za določeno naselje, je razvidno iz razpre-
delnice. Vsa našteta naselja, z izjemo 14 objektov 
v naselju Bukov Vrh, ne ležijo na vodovarstvenem 
območju, zato imajo gospodinjstva čas, da to ure-
dijo do konca leta 2017. Omenjenih 14 objektov pa 
mora odvajanje urediti do konca leta 2015.

V naselju Delnice je sicer omenjena tudi 
možnost izgradnje javnega kanalizacijskega 
sistema, a ekonomska analiza stroškov pokaže, 

da bi bili ti bistveno višji od investicije v MKČN 
ali nepretočne greznice. Kristina Knific iz 
občinske uprave je pojasnila, da morajo občine 
pri načrtovanju gradnje javne kanalizacije 
upoštevati veljavno zakonodajo in državni ope-
rativni program. Zadnji določa, da javne kanali-
zacije v naselju Delnice ni potrebno graditi, ker je 
gostota poselitve (13,81 PE/ha) pod mejo 20 PE/
ha, gradi pa se lahko, če je gradnja ekonomsko 
upravičena. Ekonomska analiza je pokazala, da 
bi gradnja javne kanalizacije za 19 objektov stala 
323.450 evrov, medtem ko gradnja individualnih 
MKČN stane skoraj štirikrat manj. To pomeni, 
da gradnja javne kanalizacije ekonomsko ni 
upravičena. Poleg tega so v naselju že zgrajene tri 
individualne MKČN, ki bi jih v primeru izgrad-
nje javne kanalizacije morali opustiti.

Občani dobro informirani o MKČN
Ker bo velika večina gospodinjstev morala 

sama poskrbeti za vgradnjo MKČN, se lahko 
občani po dodatne informacije o ponudnikih 
MKČN, potrebnih dokumentih in drugih po-
datkih obrnejo na občino Gorenja vas - Poljane, 
na Kristino Knific, ali na Razvojno agencijo 
Sora (RAS). 

Knifičeva na splošno ugotavlja, da so občani, 
ki se oglasijo na občini, večinoma dobro sezna-
njeni. Veliko od teh si je že skupaj z RAS ogledalo 
vgrajene čistilne naprave ali jim je RAS pomagala 
pri pridobivanju ponudb ponudnikov. Vodja pro-
jekta na RAS Samra Sečerović je pojasnila, da 
posameznike najbolj zanima, kakšna je razlika 
med različnimi tipi čistilnih naprav, cene, katere 
MKČN so ustrezne in za katero čistilno napravo 
naj se odločijo. Pri tem jim svetuje, da najnižja 
cena običajno ni zagotovilo za najnižje stroške 
izgradnje in obratovanja MKČN, zato priporoča, 
da investitorji upoštevajo pričakovano življenjsko 
dobo MKČN, investicijske in obratovalne stroške, 
ki bodo v tej dobi nastali (kot so stroški servisa, 
menjave delov čistilne naprave, poraba električne 
energije, odvoz blata ipd.). Samra Sečerović 
tudi opozarja, da je pred nakupom dobro 
poznati količino in obremenitev odpadne vode, 
torej določiti ustrezno velikost in vrsto čistilne 
naprave, kakšne so zahteve za pripravo terena 
za vgradnjo (se seznaniti z navodili za vgradnjo) 
ter pred vgradnjo upoštevati, da mora biti mesto 
vgradnje MKČN v dosegu dostopa za črpanje 
blata in servis. Poleg tega morajo poznati pogoje 
terena (plazovitost, višina talne vode, poplavno 
območje) in paziti na hidravlične padce, kakšna 
je zahtevnost in stroški vzdrževanja (se sezna-
niti z navodili za obratovanje oz. vzdrževanje 
MKČN), ali želijo zunanjo ali notranjo krmilno 
enoto, pohodno ali povozno MKČN, kakšen bo 
način odvajanja odpadne vode. Priporoča tudi, 
da od zastopnika pridobijo podatke o garanciji in 
pričakovani življenjski dobi MKČN, referencah 
že obratujočih MKČN, kjer si lahko MKČN tudi 
ogledajo, dokumentacijo za MKČN (izjava o 
skladnosti, CE znak, navodila in garancija) ter se 
pozanimajo, kakšen je učinek čiščenja na izjavi 
o skladnosti, ki bo podlaga za znižanje okoljske 
dajatve pri tipskih MKČN. Vse, ki se zanimajo 
za nakup MKČN, tudi opozarja, da morajo po 
vgradnji MKČN podatke oziroma dokumentacijo 
o MKČN posredovati izvajalcu javne službe za 
izdelavo ocene obratovanja in vseskozi skrbeti 
za pravilno vzdrževanje in delovanje naprave ter 
morebitne težave reševati takoj. 

Tina Dolenc
  

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Gospodinjstva imajo še največ  
pet let časa za ureditev čistilnih naprav
Čeprav je časa do izteka zakonskega roka za postavitev malih komunalnih 
čistilnih naprav še kar nekaj, se je precej gospodinjstev že odločilo za takšno 
ureditev odvajanja in čiščenja komunalne vode. Na občini in na Razvojni agenciji 
Sora vam še vedno lahko svetujejo in nudijo dodatne informacije.

Še zadnji ogledi MKČN in predstavitve po KS
V okviru Leader projekta »Očistimo vodo«, pri katerem 

sodeluje tudi občina Gorenja vas - Poljane, je vsem 
občanom in občankam v letošnjem letu na voljo 
brezplačna strokovna pomoč na tem področju. 

Zainteresirani lahko za več informacij pokličejo na 
Razvojno agencijo Sora na telefonski številki 04/62-

02-226 ali 041/262-303. V septembru in oktobru 
bodo organizirali še zadnji ekskurziji z ogledi tipskih 
in rastlinskih čistilnih naprav. Organizirali bodo tudi 

dan odprtih vrat pilotnih MKČN na podružničnih 
osnovnih šolah v Bukovščici, Davči in Sv. Lenartu ter v 
planinskem domu na Ermanovcu. Predstavitve bodo 

tudi po krajevnih skupnostih, kjer bo možno dobiti 
več informacij o zahtevah zakonodaje, vrstah MKČN, 

njihovih prednostih in slabostih, pravilnem vzdrževanju 
MKČN, odvozu blata, kako do znižanja okoljske 
dajatve, o subvencijah, ki jih nudi občina, ipd.
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»Za širitev in izgradnjo naših delavnic smo 
se odločili, ker smo zdaj najemniki poslovnih 
prostorov, ki pa so zaradi stalnega večanja pod-
jetja žal postali premajhni. V gospodarski coni 
Todraž se nam je ponudila idealna priložnost 
za nakup zemljišča in izgradnjo delavnice,« je 
odločitev za gradnjo pojasnil Miha Peternelj iz 
Mizarstva Peternelj in Kržišnik, ki gradi 670 
kvadratnih metrov veliko mizarsko delavnico. 

Na leto proizvedejo od 100 do 130 stopnic, v 
novih prostorih pa bi lahko proizvodno povečali 
vsaj za 30 odstotkov, je dejal Peternelj, ki 
razmišlja tudi o dodatnem zaposlovanju. A kot 
pravi, je o konkretnih številkah pred začetkom 

obratovanja na novi lokaciji še prezgodaj 
govoriti. Zdaj imajo pet redno zaposlenih in 
enega pogodbenega delavca, pri njih pa obvezni 
praktični del za poklic mizarja opravljajo tudi 
trije srednješolci. Vrednost investicije je oce n-
jena na 700.000 evrov. 

Njihova delavnica je s pokritim dvoriščem, 
velikim 130 kvadratnih metrov, povezana z 
drugo delavnico, ki jo gradi Janez Peternelj, 
lastnik Mizarstva Peternelj. Tudi njihova 
zdajšnja delavnica v Stari Loki je posta-
la premajhna, saj imajo že deset zaposlenih, 
poleg tega pa stoji v bivalnem naselju, kjer je 
težak dostop. Gradijo 1100 kvadratnih metrov 

veliko delavnico, kamor se nameravajo preseliti 
jeseni prihodnje leto, če bo seveda vse potekalo 
po načrtih. Investicija je ocenjena na 900.000 
evrov. Tudi pri njih je število novih delovnih 
mest odvisno od razmer na trgu in naročil. Zdaj 
z izdelavo kuhinj, notranje opreme in notranjih 
vrat ustvarijo okrog 570.000 evrov prihodkov 
na leto, v novih prostorih pa načrtujejo od 
15- do 20-odstotno povečanje. »Zmogljivosti 
bodo to dopuščale, zato si samo želimo, da bo 
temu sledilo tudi povečanje naročil,« je dodal 
Janez Peternelj.

Čeprav so razmere v gospodarstvu težke, 
saj je plačilna disciplina čedalje slabša, cene 
surovin in stroški dela se višajo, cene izdelkov 
pa ostajajo nespremenjene, sogovornika ne 
vidita le slabih strani. »Po eni strani so časi 
slabi glede najemanja kreditov, po drugi strani 
pa so cene gradbenih in ostalih storitev nižje 
kot pred začetkom gospodarske krize, kar pa 
tudi nekaj pomeni za investitorje,« je dodal 
Janez Peternelj. 

Tina Dolenc

Ugodna posojila  
iz Kreditne sheme RAS

V okviru Kreditne sheme Razvojne agen-
cije Sora so odprli razpis, prek katerega lahko 
podjetja in imetniki dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah pridobijo ugodna dolgoročna in 
kratkoročna posojila. Dolgoročna posojila so na 
voljo za nakup stavbnega zemljišča in njegovo 
komunalno opremo, za nakup, gradnjo in ob-
novo poslovnih prostorov ter za nakup opreme 
in kmetijske mehanizacije. Najeti jih je možno za 
največ 120 mesecev po obrestni meri 6-mesečni 
euribor + 1,5 odstotka p. a. Razpis je odprt tudi 
za kratkoročna posojila, ki jih je možno najeti za 
financiranje tekočega poslovanja za dobo do 
12 mesecev po fiksni, nominalni obrestni meri 
2,5 odstotka p.a. Za podrobnejše informacije 
pokličite na Razvojno agencijo Sora na telefon-
sko številko 04/50-60-220.

T. D.

Gospodarska cona Todraž

Prvi izdelki iz novih delavnic že prihodnjo jesen
Če ste se čez poletje peljali mimo gospodarske cone Todraž, ste lahko opazovali 
napredovanje gradnje dveh velikih mizarskih delavnic.
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Na krajšem sprejemu pri županu je 
Hilarij izpostavil, da je človek sposoben 
velikih podvigov, treba se je le pripraviti, 
se prepričati in imeti cilj. S tem se je stri-
njal tudi župan, ki je Hilariju podaril ma-
jico z logotipom občinskega kolesarskega 
kroga, karto občine, zemljevid občinskega 
kolesarskega kroga ter promocijski ma-
terial naše občine. Hkrati mu je izrazil 
podporo, čestital za njegov podvig ter 
mu zaželel veliko sreče pri nadaljevanju 
zastavljenega cilja. 

Kolesarski ultramaratonec, katerega 
namen je osveščati ljudi o pomenu 
ohranjanja naravnega okolja in predno-
stih kolesarjenja, je prejel tudi posebno 
mlečno darilo, in sicer kozji jogurt z 
žitaricami, ki bi mu nedvomno pomagal 
na 2880 kilometrov dolgi poti, na kateri 
naj bi v dveh tednih obiskal vse sloven-
ske občine. Hilarij je pot iz naše občine 
nadaljeval proti Žirem in nato v Cerkno, 
kjer je med kolesarjenjem padel ter se tako 
poškodoval, da so ga prepeljali v Klinični 
center Ljubljana. Projekt 211 lipovih lis-
tov je tako do nadaljnjega prekinjen. 

Po mnenju Centra za razvoj Litija je 
zeleno povezovanje slovenskih občin 
pomembno za vso Slovenijo, zato so z 
veseljem podprli Hilarijev najnovejši 

Preteklost in se-
danjost  Selške in 
Poljanske doline se 
prepletata. Imamo ve-
liko skupnega. Zato 
vam želimo predstaviti 
našo novo številko 
zbornika Železne niti. 
T u d i  l e t o s  s m o 
v  M u z e j s k e m u 
društvu Železniki 

pri pra vili bralcem, ki jih zanima bogata 
preteklost krajev in ljudi v Selški dolini, 
zanimivo vsebino 9. zbornika Železne niti. 
Avtorji prispevkov predstavljajo teme, ki 
razkrivajo tančico skrivnosti naše preteklosti.  
Med drugim boste lahko brali o nadomestnem 
denarju fužinarjev v Železnikih, 100-letnici 
prve elektrarne v Sorici, o velikem požaru v 
Železnikih pred 190 leti in prebirali zapise iz stare 
zemljiške knjige Železnikov. Pa še o zgodovini 
našega simbola – plavža, našem velikem 
Slovencu Antonu Globočniku plemenitemu So-
rodolskemu, mlinarstvu na Selški Sori in še in še. 
Dragi bralci iz sosednje Poljanske doline, 
vabimo vas, da z nakupom zbornika poku-
kate v preteklost na naši strani Blegoša.  
Zbornik ima 400 strani, izšel bo 13. oktobra 
2012. Nakup bo možen v Muzeju Železniki  
in baru Art caffe na Češnjici v Železnikih. 
Cena bo 25 evrov. Lahko vam ga pošljemo 
tudi po pošti – cena bo v tem primeru za dva 
evra višja. Več informacij dobite na telefon-
ski številki Muzeja Železniki: 04/514-73-56. 
Zbornik pripravlja Muzejsko društvo Železniki, 
finančno pa ga podpira Občina Železniki.

Andrej Bogataj

Izšlo je

Košček zgodovine  
iz Selške doline

RAS v okviru projekta EURUFU – European 
Rural Futures / Razvoj podeželja v Evropi prip-
ravlja pilotno aktivnost »Zaposlitvene možnosti, 
pričetek poslovanja in promocija lokalnih 
značilnostih v SZ Sloveniji«.

Izvedli bodo delavnice za zaposlitvene 
možnosti z naslovom »Odkrivanje inovativnih 
rešitev za trajnostni razvoj«, ki  je del programa. 
Start:up!2012 je namenjen brezposelnim os-
ebam ter mladim, ki razmišljajo o vstopu na 
samostojno podjetniško pot, in je brezplačen. 
Sestavljen je iz dveh modulov (desetih srečanj), 
pričel pa se bo 1. oktobra in bo potekal v veliki 
sejni sobi UE Škofja Loka. 

Prvi modul je zaokrožena celota štirih 
delavnic, na katerih bodo udeleženci spoznali 
zaposlitvene možnosti in podjetniške priložnosti, 
ki jih prinaša lokalno okolje. Pod mentorstvom 
Francija Vidica bodo analizirali priložnosti v 
poslovnem okolju, spoznali smeri razvoja lokal-
nega gospodarstva ter trende razvoja doma in 
v svetu. V sodelovanju z uspešnimi lokalnimi 
podjetniki, ki so si uspeli utrditi svojo pozicijo 

na lokalnem in globalnem trgu, bodo udeleženci 
na terenu spoznali, kje se skrivajo malenkosti, ki 
lahko pripeljejo do uspeha. 

Prvi modul poteka v okviru projekta EURUFU 
(program Odkrivanje inovativnih rešitev za traj-
nostni razvoj), sofinancira pa se iz sredstev Ev-
ropskega sklada za regionalni razvoj (EURUFU: 
www.eurufu.eu). 

Drugi modul je poglobljeno nadaljevanje 
prvega modula. Udeleženci bodo spoznali vse 
faze poslovanja podjetja, kot so trženje, finance, 
predstavljanje javnosti in pogajanje. Cilj drugega 
dela je, da udeleženci s pomočjo mentorja pre-
verijo svojo podjetniško zamisel prek poslovnega 
načrta oziroma zaključne naloge. Finančno 
ga podpirajo občine Škofja Loka, Gorenja 
vas - Poljane, Železniki in Žiri preko projekta 
Spodbujanje podjetništva na Loškem. Prijave in 
dodatne informacije dobite na RAS, na telefonski 
številki 04/50-60-200 ali po e-pošti info@ra-sora.
si. Prijave so možne do 26. septembra oz. do 
zasedbe prostih mest.       

L. R.

Zelena Slovenija

Zeleno sporočilo  
iz Srca Slovenije v vse slovenske občine
Na prvi šolski dan je našo občino obiskal kolesarski ultramaratonec Radovan 
Skubic Hilarij, ki s svojimi ekstremnimi podvigi širi okoljsko zavest. Zeleno 
sporočilo iz Srca Slovenije – Geometrično središče Slovenije (GEOSS) – je 
imel namen na kolesu pripeljati v vsako od 211 slovenskih občin ter ga predati 
županom, vendar se je projekt predčasno končal zaradi padca.
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Izobraževanje o poslovnih priložnostih za mlade in brezposelne

podvig. Tako bi kolesar sodeloval pri tehnični 
podpori projekta, koordinaciji dogodkov in 
obveščanju javnosti o podvigu. Verjamejo, 
da je ohranjanje naravnega okolja ključ za 
boljšo kakovost življenja na vseh ravneh, zato 
sodelujejo tudi v drugih projektih, ki gradijo 
na »zelenih« vsebinah. Center za razvoj Litija 
prek evropskega projekta CYCLO promovira 
uporabo kolesa v vsakodnevnem prometu in 
povezuje kolesarske poti po Srcu Slovenije. 

Pred kratkim je izšel kolesarski vodič z 
naslovom »S kolesi po Srcu Slovenije« v 
katerem je opisanih 32 kolesarskih poti za 
cestne kolesarje, družinsko kolesarjenje in za 
bolj zahtevne kolesarje. Hilarij bi po Sloveniji 
ponesel tudi povabilo na obisk kolesarskih poti 
v Srcu Slovenije. 

Lidija Razložnik

Hilarij je obiskal našo občino in županu predal zeleno 
sporočilo.
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Ukinitev še ene zdravstvene storitve bi za 
občane pomenila precejšnjo izgubo. Eni racio-
nalizaciji poslovanja smo bili že priča v začetku 
letošnjega leta, ko so zaradi upada obiska, 
ekonomskih razlogov in pomanjkanja ustreznih 
aparatur ukinili ginekološko ambulanto. 

Vendar pa ti razlogi ne morejo veljati tudi za 
posvetovalnico za otroke in šolsko preventivo, 
saj je občina že nekaj let v samem državnem 
vrhu po številu rojstev,  posvetovalnico za 
otroke obiskuje od 50 do 70 odstotkov letno 
rojenih otrok, v bližini sta dve osnovni šoli, od 
koder otroci lahko brez večjih zapletov hodijo 
na sistematske preglede, zagotovljeni so tudi 
zdravstveno osebje in ustrezni prostori.  

V ZD Škofja Loka ukinitve  
v prihodnosti ne izključujejo

Novico smo želeli preveriti pri vodstvu ZD 
Škofja Loka in na direktorico Sabino Diet-
ner naslovili več vprašanj, saj naj bi poleg 
gorenjevaške ukinili tudi posvetovalnici v Žireh 
in Železnikih. Direktorica ZD Škofja Loka je 
odgovorila: »Do nadaljnjega ne nameravamo 
zapreti dispanzerja za otroke ne v Žireh, ne v 
Gorenji vasi in ne v Železnikih. Mislim, da sem 
s tem podala odgovor na vsa vprašanja.« 

Ob tem se zastavlja vprašanje, da niso uki-
nitve nemara le prestavili, saj je za novico o njej 
vedelo že zdravstveno osebje v ZD Škofja Loka. 
Zdravnica Anda Perdan je povedala, da jih iz ZD 
Škofja Loka uradno o tem niso obvestili, vendar je 
neuradno informacijo preverila pri vodji otroškega 
in šolskega dispanzerja zdravnici Alenki Šumer 
Pirc, ki ji je informacijo potrdila. Tudi mi smo 
se z vprašanji obrnili na Alenko Šumer Pirc, ki 
je pojasnila, da imajo za šolsko leto 2012/2013 

Zdravstveno varstvo otrok

Novice o ukinitvi dispanzerja za otroke  
so potihnile, a ne zamrle
V julijski številki Podblegaških novic smo objavili kratko novico o tem, da name
rava ZD Škofja Loka ukiniti posvetovalnico za otroke in šolsko preventivo ter jo 
preseliti v ZD Škofja Loka. O tem so župana Milana Čadeža v pismu opozorili 
zdravniki ZD Gorenja vas – Anda Perdan, Nadja Šubic in Janez Koprivec.

razporede že narejene, 
a da ne ve, kaj jih čaka 
v prihodnje. Dodala je: 
»Vzdrževanje vseh treh 
ambulant je po dolinah 
čedalje dražje in ker so 
drugje takšne ambulante 
že pred leti ukinili, ne 
vemo, kdaj bomo pri-
morani to storiti mi. Re-
cesija je in potrebno je 
varčevanje, saj zaradi 
Zakona o uravnoteženju 
javnih financ od ZZZS 
dobivamo vedno manj 
denarja. Pri zaposlenih 
varčujemo na področju 
izobraževanj, v ambu-
lantah pri naročanju ma-
teriala, znižali smo tudi 

osebni dohodek in višino nadomestila za malico. 
Če se bo vodstvo oz. Svet zavoda odločil za 
zaostrene ukrepe in s tem ukinitev oz. premestitev 
(združevanje) določenih ambulant, bomo to pač 
morali narediti.«

Kot je dejala, so ambulante po zdravstvenih 
postajah (ZP) opremljene zelo skromno, mimo 
standardov in normativov, ki so potrebni za 
takšno delo. »Pred leti je oprema zadoščala, zdaj 
pa žal ne več. Dokler ne bo kakšnih zapletov, 
bo vse v redu, če pa se zgodi kaj nepredvidene-
ga, bomo imeli v ZD Škofja Loka kar veliko 
težav pri zagovarjanju dela v ambulantah, kjer 
nimamo kisika, EKG-ja, nepretrgane hladne 
verige za cepiva ... Naša odgovornost je vedno 
večja, opraviti moramo vedno več postopkov, 
ki so jih včasih opravljali v bolnišnicah pod 
nadzorom, tega pa po ZP zaradi pomanjkljive 
opreme in odsotnosti laboratorija (na ZP ga ni, 
je le v ZD Škofja Loka) ne moremo omogočiti,« 
je še odgovorila Šumer Pirčeva.

Za otroke bodo skrbele  
iste pediatrinje kot v ZP

V ZD Škofja Loka torej ukinitve v prihod-
nosti ne izključujejo in če se bo vodstvo odločilo 
za centralizacijo, bodo po besedah Šumer Pirčeve 
iste pediatrinje še naprej skrbele za otroke iz ZP. 
»Poskrbljeno bo, da bodo na isti dan opravili pre-
iskave, ki so jih že sedaj morali opraviti v Škofji 
Loki. Vedno več staršev iz vseh ZP vpisuje otroke 
pri pediatru (do tega imajo pravico) in čeprav tre-
nutno še želimo, da posvetovalnico opravijo v ZP, 
se za to ne odločijo. Tako se dogaja, da imamo 
vedno manj dela po dolinah in vedno več v ZD 
Škofja Loka,« je še odgovorila vodja otroškega 
in šolskega dispanzerja v ZD Škofja Loka.

Razlogov za ukinitev ni
Gorenjevaški zdravniki pa v dopisu, ki so ga 

poslali županu, med razlogi, zakaj ne bi smeli 
ukiniti posvetovalnice za otroke in šolske preven-
tive, na prvem mestu izpostavljajo prav strokovne 
razloge. Po njihovih besedah ima osebni zdravnik 
boljše podatke o zdravstvenem stanju otrok, poleg 
tega pa bi ukinitev dolgoročno postavila pod 
vprašaj tretjega družinskega zdravnika na postaji. 
Le redki otroci se namreč kasneje kot mladostniki 
vrnejo nazaj k družinskemu zdravniku. Ukinitev 
bi po njihovem mnenju za občino in njene pre-
bivalce pomenila velik korak nazaj, saj je bila v 
času ustanavljanja novih občin prav organizacija 
javnih storitev (sem sodi zdravstvo) eden glavnih 
argumentov za njihovo organiziranost. Poleg tega 
argument, da nikjer na Gorenjskem ni več tako, ni 
utemeljen. Seveda bi tudi za starše ukinitev pome-
nila večjo obremenitev – večji strošek zaradi pre-
voza, večjo porabo časa in onesnaževanje okolja. 
Tudi vožnja šolarjev na preglede v Škofjo Loko bi 
predstavljala večji strošek in manjšo varnost otrok, 
saj bi bili po nepotrebnem izpostavljeni razmeram 
v prometu. Na koncu pa je tu še gorenjevaška 
zdravstvena postaja, ki ima opremljene prostore 
za omenjeno dejavnost in skrb za podeželje 
in ljudi, za mlade družine, ki želijo ostati na 
podeželju. »Torej, ni strokovnega, kadrovskega ali 
finančnega razloga oziroma opravičila za ukinitev 
posvetovalnice za otroke in šolske preventive,« je 
razloge povzela Perdanova.

Župan ukinitev označil  
za nedopustno in nesprejemljivo

Po prejetju pisma gorenjevaških zdravnikov je 
tudi župan Milan Čadež preveril namero o ukinitvi 
pri vodstvu ZD Škofja Loka. Dobil je zagotovilo, 
da namera o ukinitvi posvetovalnice za otroke in 
šolske preventive v ZD Gorenja vas ne drži in da 
nimajo nikakršnih načrtov po ukinitvi navedenega 
dispanzerja. Na Občini Gorenja vas - Poljane so 
kakršne koli spremembe oziroma preselitev de-
javnosti v ZD Škofja Loka označili za nedopustne 
in nesprejemljive. 

V dopisu, ki so ga naslovili tudi na vodstvo ZD 
Škofja Loka in OZG Kranj, so še zapisali: »Občina 
Gorenja vas - Poljane želi vsem svojim občanom 
nuditi možnost koriščenja obstoječih zdravstvenih 
storitev in dostopnost do storitev v okolju, v kate-
rem živijo. S tem ciljem smo se v preteklih letih 
aktivno vključili v tudi v širitev ali vzpostavitev 
drugih programov primarnega zdravstva, ki občini 
po merilih pripadajo (dodaten zobozdravnik, do-
datna splošna ambulanta, uvedena fizioterapija). 
Preselitev posvetovalnice in šolske preventive za 
starše, šolo in občino pomeni večji strošek, večjo 
porabo časa … Preselitev dejavnosti predstavlja 
odliv prebivalcev iz območja občine, prav tako 
tudi neizkoriščenost prostorov v ZD Gorenja vas.« 
In dodajajo, da mora preventiva ostati v Gorenji 
vasi v nezmanjšanem obsegu. 

Tina Dolenc
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AED severnoameriškega proizvajalca ZOLL 
spada med najkakovostnejše na tržišču, saj je 
prav to podjetje pionir v razvoju AED. 

Za zbiranje finančnih sredstev za nakup AED 
smo se dogovorili na zadnji seji upravnega 
odbora PGD Sovodenj v letu 2011. Predlog, ki 

ga je dal naš poveljnik, pa smo nato predstavili 
na rednem občnem zboru društva. Pobuda je 
naletela na zelo dober odziv. Velika večina se 
je strinjala, da na Sovodnju nujno potrebujemo 
AED, saj je središče krajevne skupnosti od prve 
zdravstvene ustanove oddaljeno 13 kilometrov 
in najmanj 15 minut vožnje. Zdravstveni dom 
v Gorenji vasi obratuje med tednom med 6.45 
in 19.15 uro. Sobote, nedelje in na dela proste 
dni je zaprt. Najbližja nujna medicinska pomoč 
z reševalnim vozilom v Škofji Loki je od So-
vodnja oddaljena 27 kilometrov in najmanj 25 
minut vožnje. Glede na konfiguracijo terena 
pa so zaselki še bolj oddaljeni tako po času 
kot po poti. 

Glede na to, da imamo na Sovodnju 
podružnico osnovne šole, vrtec, težko pri-
čakovano športno igrišče, razne prireditve in je 
od tu izhodišče za pohodništvo ter kolesarstvo 
na več hribov, obstaja še večja možnost, da 
zaradi aktivnosti pride do zastoja srca in je 
nujno potreben AED.

S pomočjo zastopnika omenjenega proiz-
vajalca AED smo se gasilci PGD Sovodenj 
strokovno usposobili in bomo to znanje prenesli 
na vse občane, ki bodo to želeli, na usposab-

Za vse, ki niste vedeli: prápor je zastava, 
na kateri so navadno izvezeni simboli, obšita 
pa je z zlato okrasno vrvico ali zlatimi resami. 
Predstavlja neko društvo oziroma organizacijo. 
Nekdaj je prapor pomenil zastavo na splošno, 
poleg tega pa je lahko predstavljal tudi manjšo 
vojaško enoto.  Sam prapor je izdelan dvostran-
sko, torej se vsaka stran izveze posebej, nato pa 
se ju sešije skupaj v celoto. Prav zaradi tega se 
na koncu zaključi z zlato vrvico ali resami. Mate-
rial mora biti trpežen, saj društva prapor nosijo 
in uporabljajo tudi do 50 let, ne da bi zbledel 
ali se obrabil. K praporu prav tako sodi dodatna 
oprema: drog s kovinsko, navadno pozlačeno 
konico, na katerega se doda pozlačene žebljičke, 
na katerih so vgravirani sponzorji in darovalci, 
vreče za shranjevanje prapora, spominski trakovi 
darovalcev in podobno.

Po 53-ih letih, ko je z društvom živel stari 
prapor, so se gasilci PGD Poljane v letošnjem letu 
odločili za nakup novega. Želeli so zamenjati ju-
goslovanske simbole s slovenskimi. Na eni strani 

novi prapor nosi motiv Gasilske zveze Slovenije 
– gasilski znak, dodano je ime domačega društva, 
letnica njegove ustanovitve in letnica razvitja 
prapora. Drugo, domačo stran krasi golida, ki z 
vodo gasi ognjene zublje. Za praznovanje sto-
letnice društva pred skoraj dvema desetletjema 
je stari znak preoblikovala akademska slikarka 
Maja Šubic, ki je bila pri snovanju motiva prapora 
gasilcem tudi tokrat v veliko pomoč. 

Častno botrstvo nove pridobitve je prevzel 
gospod Pavle Logar, ki je ob igranju koračnice 
v izvedbi Pihalnega orkestra Alpina Žiri prapor 
slovesno predal predsedniku Gasilskega društva 
Poljane Metodu Slabetu. Ta se je v nadaljevanju 
zahvalil vsem darovalcem: botru, 35 daroval-
cem trakov iz vrst podjetij in samostojnih pod-
jetnikov iz domače in sosednjih občin ter 124 
članom društva, ki so darovali za zlat žebljiček 
v obliki lipovega lista, ki z vgraviranim imenom 
darovalca krasi kopjišče prapora. Za žebljiček 
je darovalo tudi 13 drugih društev oz. indivi-
dualnih darovalcev.  

Zbrane sta nagovorila domači župan Mi-
lan Čadež in predsednik upravnega odbora 
GZS Jože Derlink. Slednji je poudaril vidno 
vlogo PGD Poljane, ki v občinskem merilu 
predstavlja vodilno gasilsko društvo, ter po-
hvalil prostovoljstvo, ki je v sedanjih časih 
prav skozi gasilsko službo zgled nesebičnosti 
in sodelovanja.

Novi prapor je po blagoslovu župnika Jožeta 
Stržaja podelil prvi pozdrav vsem ostalim 
navzočim praporom, stari pa se je z dotikom 
poslovil in bo od sedaj naprej arhiviran. 

Po zaključeni slovesnosti so se zbrani po-
veselili v družbi ansambla Pogum in Rebeke 
Dremelj. Za dobro vzdušje se je prostovoljno 
trudilo tudi več deset članov društva, za kar se 
jim na tem mestu poljanski gasilci še posebej 
zahvaljujejo.

Mateja Tušek

Gasilci

PGD Poljane razvil nov prapor
Zadnjo julijsko nedeljo je Poljane zaznamovala tradicionalna gasilska veselica. 
Letošnja posebnost je bila slovesnost z razvitjem novega prapora domačega 
društva, ki ga je slovesno razvil njegov boter Pavle Logar.

Defibrilator

Sovodenjski gasilci kupili 
pripomoček za oživljanje
Gasilci PGD Sovodenj smo v začetku julija prejeli avtomatski eksterni defibrila
tor (AED) s pripadajočo opremo, ki smo ga v celoti kupili s pomočjo donatorskih 
sredstev podjetij in posameznikov iz naše ožje in širše okolice. Eden je celo iz 
Novega mesta.

Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, 
umre v približno desetih minutah (možnost preživetja 
je vsako minuto manjša za deset odstotkov), možgani 

pa se nepopravljivo pričnejo okvarjati že po nekaj 
minutah. Večina zastojev srca in posledične smrti se 
pripeti zunaj bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. Pri 

tem štejejo sekunde.
Vzroki za tako stanje se lahko večinoma pozdravijo 

le s sunkom električnega toka. Z AED damo možnost 
vsakemu očividcu, da prične s postopki oživljanja že 

veliko prej, preden prispe reševalna ekipa (povprečno 
potrebujejo 15–30 minut).

Hitreje kot začnemo oživljati, več možnosti za 
preživetje ostane. Strokovnjaki si želijo, da bi človeka 
prvič stresli z električnim sunkom v 3–5 minutah od 

takrat, ko se je zgrudil, česar seveda reševalna ekipa 
z zdravnikom v naših krajih zaradi oddaljenosti ne 
zmore. Očividec, ki je ob dogodku prisoten, pa to 

zmore (www.aed-baza.si).

ljanjih v prostorih PGD Sovodenj. Termini 
izobraževanj bodo znani naknadno. Vsi krajani 
bodo obveščeni po pošti. Najprej pa bomo v 
dogovoru s podjetji v naši krajevni skupnosti 
in z zaposlenimi v podružnični šoli Sovodenj 
organizirali predavanje zanje, saj je prav na teh 
mestih koncentracija ljudi največja.

Upamo, da bomo AED uporabljali le za 
uspo sabljanje krajanov in nas gasilcev. Če pa bo 
potrebno oživljanje, imamo sredstva in znanje 
in se bomo potrudili po najboljših močeh ter 
življenjsko ogroženim rešili življenje. 

Boštjan Peternel, poveljnik PGD Sovodenj

Poveljnik Boštjan Peternelj, predstavnik AMS 
meding Simon Mastnak in predsednik PGD 
Sovodenj Mitja Pavšič ob prevzemu AED

Uradni znak za 
AED v Sloveniji 
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Kot pojasnjuje Tone Debeljak, predsednik 
KS Poljane, so v začetku lanskega leta na se-
jah KS in sestankih vaških odborov prejeli kar 
nekaj pobud oziroma vprašanj glede ureditve 
občinskega odloka o obveznostih lastnikov 
in vodnikov psov. Prevladalo je mnenje, da 
mora KS Poljane na področju pasjih iztrebkov 
nujno nekaj narediti, saj gre z vidika čistoče in 
varovanja zdravja krajanov za pereč problem. 
»Pasji iztrebki so največji problem na cesti do 
cerkve, na cesti v Predmost in na cesti po poljih. 
Središče Poljan in pot proti šoli nista kritična 
oziroma ni zaznati pasjih iztrebkov,« je še dodal 
Debeljak, ki meni, da so pasji iztrebki na ure-
jenih površinah in otroških igriščih posledica 
neodgovornih lastnikov psov, ki ne spoštujejo 
drugih ljudi v svojem okolju. 

Marjan Šinkovec iz Poljan, ki ima tudi 
sam pse, pravi, da s pasjimi iztrebki nima 
težav. Pozna odlok, upoštevanje pa se mu zdi 
samoumevno, tako da mu pospravljanje pasjih 
iztrebkov na javnih površinah ne predstavlja 
problemov. Gašper Debeljak iz Hotovlje pravi, 

da proti psom nima nič, bi pa lastniki morali biti 
pozorni na iztrebke in jih za svojimi hišnimi 
ljubljenčki tudi pospravljati. 

Prebivalka Poljan je izpostavila tudi problem 
poti proti Žabji vasi, ki je ne glede na letni čas 
polna pasjih iztrebkov in nikakor ni primerna 
za tiste, ki so športno aktivni in tudi ne za tiste, 
ki gredo le na sprehod. 

KS Poljane ima v čim krajšem času namen 
postaviti koše za pasje iztrebke, ki bodo tudi 
ustrezno označeni. Poleg tega pa so predvidene 
tudi vrečke. S tem upajo, da bodo izboljšali 
oziroma odpravili trenutni problem in pripo-
mogli k bolj urejeni okolici. 

Občina: sprejet je odlok, ostalo urejajo 
KS 

Poudariti je treba, da se je stanje po sprejemu 
odloka izboljšalo, vendar še vedno ne tako, kot 
bi pričakovali sprehajalci in Poljanci. Kot po-
jasnjuje direktorica občinske uprave Elizabeta 
Rakovec, je pobuda glede ureditve problema-
tike pasjih iztrebkov bila doslej najbolj izrazita 
na območju KS Poljane. 

Stališče občine je, da morajo lastniki psov 
sami poskrbeti za iztrebke na javnih površinah 
in ob cestah, ki so priljubljena sprehajališča, 
ali kjer se pogosto igrajo otroci. Poudarila je 
tudi, da je po informacijah, s katerimi razpola-
gajo na občini, včasih prav težko verjeti, kako 
brezbrižno pasji iztrebki ostajajo prav na najbolj 
obiskanih javnih površinah, ponavljajo pa se 
vedno isti povzročitelji. 

»V letu 2011 smo prepoved puščanja 
iztrebkov domačih živali vnesli tudi v odlok 

Pasji iztrebki

Bodo smetnjaki odpravili nesnago ob poteh?
Velikokrat slišimo, da je pes človekov najboljši prijatelj. Da je tudi človek 
najboljši prijatelj psa, pa v vseh primerih ne moremo trditi, sploh ko govorimo o 
skrbi in odstranjevanju pasjih iztrebkov. Kljub neštetim opozorilom in sprejetim 
dopolnitvam odloka o javnem redu in miru v lanskem aprilu imajo v Poljanah 
na nekaterih območjih še vedno težave z njimi.

PŠ Lučine

Prenovljena čaka na 14. oktober
Še posebno veseli so 

se v šolo napotili učenci 
v Lučinah. Pričakala jih 
je lepa stavba, ki so jo 
delavci čez poletje ob-
dali s toplotno izolacijo 
in rumeno prebarvali. 
Nova sta kritina na strehi 
in vhod v stavbo. V vrtcu 
pa so naredili izhod na 
bodočo zunanjo teraso. 
Finančni zalogaj je bil 
nekoliko večji, kot so 
sprva načrtovali. 

Kljub temu da bo 
ureditev okolice šole še 
čakala na finančna sred-
stva v prihodnjih letih, bo 

Popravek
V prejšnji številki Podblegaških novic smo pomotoma 

navedli napačni odpiralni čas pošte v Poljanah.  
Pošta je odprta vsak dan od ponedeljka do petka  

od 8. do 10.30 ure ter od 14.30 do 17. ure,  
ob sobotah pa od 9. do 11. ure.

Za napako se opravičujemo.
Uredništvo

V Žireh so problematiko pasjih iztrebkov rešili 
z ličnimi koši.
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Občinski odlok prepoveduje vodenje psov in 
drugih domačih živali po zelenicah, parkih in drugih 

javnih površinah brez ustreznega pripomočka za 
odstranjevanje njihovih iztrebkov. Z globo 40 evrov se 
kaznuje posameznika, ki krši to določilo. Prav tako je 

prepovedano puščati iztrebke domačih živali na javnih 
površinah ali drugih mestih. Prepovedano je voditi 
živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, 
v vozila javnega prometa, trgovske lokale in druge 

javne lokale, tržnice, otroška igrišča, javna kopališča 
in na pokopališča, razen v primerih, ko je to izrecno 
dovoljeno. V nasprotnem primeru bo posameznik 

prejel globo v višini 50 evrov.

o javnem redu in miru. Pričakujemo pa, da 
bodo lastniki psov na sprehodih sami ustrezno 
poskrbeli zanje, zato sistematične postavitve 
košev za pasje iztrebke ne načrtujemo. Pobuda 
je seveda prepuščena KS, da to uredi po svoji 
presoji, glede na potrebe KS,« je še navedla 
Rakovčeva. Potrebno se je tudi zavedati, da 
pasji iztrebki predstavljajo veliko nevarnost 
za pojav črevesnih bolezni, s katerimi se lahko 
okužijo tako otroci kot odrasli. Če pasji iztrebek 
pohodimo, morda še ni tako nerodno, kot če ga 
v usta nese in zaužije otrok.

Lidija Razložnik

praznovanje 150-letnice šolstva v Lučinah 14. 
oktobra izpeljano z razlogom in optimizmom. 
Nanj se učenci in zaposlene skrbno pripravljajo 
od prvega tedna šolskega leta dalje. Le učenci 
četrtega razreda so iz tega dogajanja izstopili za 
teden dni, ko so skupaj z učenci iz Gorenje vasi 
in Sovodnja izpopolnjevali plavalne veščine v 
šoli v naravi na Debelem rtiču.

Milka Burnik
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Odpadna zdravila (neuporabljena in ostan-
ki) so nevarni odpadki, ki ne sodijo med os-
tanek komunalnih odpadkov ali v straniščno 
školjko. V občini Gorenja vas - Poljane jih 
lahko brezplačno oddamo izvajalcu javne 
službe v zbirnem centru v Todražu ali v okviru 
letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov. Zbirni 
center je odprt vsako sredo med 11. in 17. uro 
ter vsako soboto v mesecu med 8. in 12. uro. 
Letna akcija zbiranja nevarnih odpadkov je v 
mesecu maju. Poleg tega lahko gospodinjstva 
oddajo odpadna zdravila tudi v javnih lekarnah, 
specializiranih prodajalnah (Sanolabor) in pri 
veterinarjih. Vsa zbirna mesta so opremljena z 
namenskimi zabojniki.

Odloženo v naravo se vrne k človeku 
Vse, kar odložimo v okolje, se nam slej 

ko prej vrne nazaj, zato ravnajmo odgovorno. 
Odpadnih zdravil se ne sme odlagati v okolje, 

ker ga s tem onesnažujemo in hkrati povzročimo 
neučinkovitost zdravila na daljši rok ali drugo 
škodo. Odlaganje antibiotikov pripomore k 
odpornosti bakterij na te antibiotike. To pomeni, 
da je v primeru tovrstne bakterijske okužbe 
zdravilo neučinkovito. Nadalje lahko zdravila, 
ki vsebujejo npr. spolne hormone, že v zelo niz-
kih koncentracijah vplivajo na vodne organizme 
in na njihovo reprodukcijo in razvoj. 

Različne raziskave iz druge polovice 20. 
stoletja potrjujejo zmanjšano število in kako-
vost spermijev, povečujejo se težave moških 
z reproduktivno sposobnostjo. Stroka prelaga 
del krivde na uporabo zdravil, ki vsebujejo 
hormone (npr. peroralni kontraceptivi). Zato 
je tudi zaradi nas in naših potomcev vedno 
potrebno zdravila uporabljati v skladu z navodi-
li   zdravnika oziroma lekarniškega farmacevta, 
njihove ostanke pa ločeno zbrati in oddati na 
katero od prej omenjenih mest. 

Zbrana odpadna zdravila občina odda družbi 
Interseroh, ki poskrbi za njihovo uničenje, 
večinoma s kontroliranim sežigom pri zelo vi-
sokih temperaturah, pri tem nastali pepel pa se 
odloži na posebej za to urejena odlagališča.

Navodila med papir, tabletke posebej 
Z nakupom zdravila krijete tudi stroške 

odstranitve odpadnih zdravil. Da bi ostali na 
dosedanji ravni, moramo zdravilo ločiti od 
sekundarne embalaže (npr. papirnate škatlice z 
navodili za uporabo). Na primer, pri tabletah, ki 
so še posebej embalirane v plastično embalažo 
ali stekleničko, oddamo papirnato škatlico in 
navodilo v zabojnik za papir, tabletke v plastični 
oziroma stekleni embalaži pa med odpadna 
zdravila. 

Med odpadna spadajo tudi odpadna kozmeti-
ka, ostanki prehrambnih dopolnil in injekcijskih 
igel. Družba Slopak med navodili navaja, da 
so odpadne injekcijske igle iz osebne uporabe 
odpadek, ki ne sodi med odpadna zdravila, 
temveč med odpadne kovine. Odpadne kovine 
se v občini zbirajo v zbirnem centru Todraž. Ker 
so igle ostre in se pri neprevidnem ravnanju z 
njimi lahko poškodujemo, je priporočljivo, da 
se do oddaje hranijo v zaprti plastični posodi.

Krisitna Knific

Ločujemo

Zdravilo naj zdravi in ne onesnažuje
Slovenski zdravniki so lani predpisali 930 milijonov zdravil, med odpadna jih 
je bilo odvrženih 50 ton, je poročal Žurnal 24.si. V naši občini smo jih lani v 
okviru javne službe zbrali 196 kilogramov. Raziskave doma in v tujini kažejo, 
da velik del prebivalstva odvrže odpadna zdravila med ostanek komunalnih 
odpadkov ali v straniščno školjko, kar pa predstavlja tveganje za okolje, pove 
dr. Lucija JukićSoršak z Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
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Brezplačno bodo ocenili 
vaše izdelke

»Jeseni pripravljamo brezplačne strokovne 
delavnice za kmetovalce,« so sporočili iz KGZ 
Škofja Loka. Razdeljene bodo na več sklopov, 
in sicer: pekovski izdelki (kruh, piškoti, rezanci, 
štručke …), mesni izdelki (salame, klobase, 
zaseka, suho meso …), mlečni izdelki (siri, 
jogurti, skute, maslo …), sadni izdelki (vloženo 
sadje, suho sadje, marmelade, sokovi, žgane 
pijače …), izdelki iz zelenjave (vložena zelenja-
va, zelenjava v soli …). 

Na vsaki delavnici bodo strokovnjaki iz 
Biotehniškega centra Naklo imeli kratko pre-
davanje o določenem sklopu, kasneje pa na 
kon kretnih (vaših) izdelkih strokovno poka-
zali, kako na raznih razpisih ali tekmovanjih 
senzorično ocenjujejo domače izdelke ter 
podali mnenje o določenem izdelku. Delavnice 
bodo med tednom v popoldanskem času. 
Točni termini in ure bodo znani kasneje.

Vsi zainteresirani za delavnice in poizkusno 
ocenitev kakšnega od vaših izdelkov se pri-
javite na 04/51-30-324 ali pišite na e-naslov: 
vanja@kgz-skloka.si. Prijave so obvezne.

P. N.

Odkupujejo  
in prodajajo lokalno

Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja 
Loka odkupuje lokalno sadje in zelenjavo ter 
domače izdelke iz sadja in zelenjave, mlečne 
in mesne izdelke, pekovske izdelke, med itn. 
Interesenti, ki so pripravljeni na dolgoročno 
sodelovanje – prodajo viškov domačih dobrot 
zadrugi, naj pokličejo na 04/51-30-324 ali pišejo 
na vanja@kgz-skloka.si.

Lokalni domači izdelki so kupcem na voljo 
v domačih kotičkih KGZ Škofja Loka, ki so 
postavljeni v sklopu špecerijskih trgovin KGZ 
Škofja Loka v Poljanah, Stari Loki, na Češnjici 
in v Mlečnem butiku.

Kot so še sporočili iz zadruge, je pod okrilje 
Loških mesnin prešla mesnica v trgovskem 
centru v Gorenji vasi. Povečali so ponudbo 
mesa, kupiti pa je možno tudi izdelke Loške 
mlekarne.

P. N.

Za zmanjšanje kopičenja odpadkov na 
deponijah ni dovolj le ustrezno ločevanje 
odpadkov na posamezne frakcije, ampak se je 
zmanjševanja količine odpadkov  treba lotiti 
na izvoru. Po končanih prireditvah običajno 
ostanejo velike količine odpadkov. Ponavadi 
se uporabljajo kozarci in posoda za enkratno 
uporabo, ki so okolju in naravi škodljivi iz več 
vidikov. Že s samo proizvodnjo takega kozarca 
se porabi velika količina nafte, vode in fosilne 
energije. Povprečno se tak kozarec uporablja le 
pol ure, nato največkrat pristane na tleh oziroma 
konča na deponiji, kjer pa razpada še stoletja in 
tisočletja. Društvo Ekologi brez meja so skupaj 
s  fundacijo Z glavo na zabavo, ki je partner pri 
projektu, začeli projekt, imenovan Eko-koncept, 
ki ga delno sofinancira tudi Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve v sklopu razpisa za 
zaposlovanje socialno ogroženih skupin. Gre 
za izposojo kozarčkov iz trde plastike, ki se 
jih na okolju prijazen način pomiva in so tako 
namenjeni za večkratno uporabo. 

Kozarec za kavcijo
Sistem deluje tako, da gost dobi kozarec ob 

nakupu pijače in plačilu kavcije en evro. Ob 
vsakokratnem ponovnem nakupu pijače gosti-

Brezplačno energetsko 
svetovanje

Še vedno je na voljo brezplačno energetsko 
svetovanje, kjer vam bodo strokovno usposob-
ljeni energetski svetovalci odgovorili na vaša 
vprašanja in svetovali glede gradnje, obnove ali 
pomagali poiskati rešitev, kako optimalno rešiti 
energetski problem vašega stanovanjskega 
objekta. Energetsko svetovanje vam lahko 
pomaga odpraviti težave tudi, če ste hišo že 
zgradili in v njej živite ali pa ste stanovanje že 
kupili in opremili. Energetsko svetovanje je 
brezplačno in poteka vsak torek od 16.00 do 
17.30 ure v prostorih Razvojne agencije Sora, 
ki se nahaja na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. 
Za obisk pisarne je potrebna predhodna najava 
na telefonski številki 04 50 60 220.

T. D.

nec kozarec, če je nepoškodovan, le zamenja 
za svežega. Na koncu prireditve gost prejme 
kavcijo nazaj, če kozarec ni poškodovan. 
Kozarce lahko pomivajo v skladišču ali v 
premični pomivalnici in sušilnici, ki se nahajata 
v posebnem vozilu in prikolici, da ju je mogoče 
uporabljati tudi neposredno na prireditvi.

»Cilj naših aktivnosti v okviru projekta 
Eko-koncept je z ustvarjanjem novih delovnih 
mest za mlade zmanjšati tudi količino odpad-
kov in s tem slediti praksi uporabe kozarcev za 
večkratno uporabo na javnih prireditvah, ki je 
v državah Zahodne Evrope že nekaj let povsem 
samoumevna. S projektom želimo doseči, da bi 
se tako vsak posameznik kot tudi gostinec začel 
zavedati pomena snovnega varovanja okolja, ter 
ljudi spodbuditi, da sami pristopijo k aktivnem 
reševanju okoljskih problematik,« so zapisali 
pobudniki Eko-koncepta. Dodali so še, da je bil 
Eko-koncept že prisoten na več prireditvah in 
dogodkih v Sloveniji, kjer je bilo vsakič znova 
dokazano, da je tudi Slovenija pripravljena na 
tak sistem izvajanja prireditev. Najem kozarcev 
je plačljiv in zamenjuje stroške nabave kozarcev 
za enkratno uporabo in stroške čiščenja in 
odvoza odpadkov po prireditvi.

T. D.

Kozarci za večkratno uporabo

Po prireditvah je lahko smeti manj
Ste kdaj pomislili, koliko plastičnih kozarčkov konča v smeteh po končani ve
selici, pikniku ali drugi prireditvi? S projektom Ekokoncept so si domislili okolju 
prijazno storitev pranja in najema kozarcev za večkratno uporabo.
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S kmetije za vas
Letos je že enajstič zapored potekala akcija 

S kmetije za vas, ki sta jo organizirali Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije in Časopisno 
založniška družba Kmečki glas, s katero želita 
spodbuditi domiselnost, iznajdljivost in izvirnost 
kmetij pri prodaji kmetijskih izdelkov.

Ena od enajstih prijavljenih kmetij je bila 
tudi kmetija Jakuc iz Srednje vasi, ki je prejela 
prvo nagrado. 

Lastnik Štefan Inglič, sicer predsednik ČD 
Blegoš, se na kmetiji ukvarja z govedorejo in 
čebelarstvom in ima okoli 90 panjev čebel. 
Poleg čebelarskega muzeja ima še čebelarsko 
trgovinico, v kateri je moč kupiti raznovrstni 
med, med z dodatki, pijače iz medu in izdelke 
iz propolisa. V bližnji prihodnosti namerava 
odpreti tudi kmetijski muzej.

Kot je povedal, je na omenjeni akciji 
sodeloval prvič, za sodelovanje ga je nago-
vorila Vanja Bajd-Frelih, lokalna svetovalka 
za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti 
na KGZ Kranj. »Priznanje je potrditev za celo 
družino, da delamo prav in da čas, ki ga 
posvečamo kmetiji oziroma čebelarstvu, ni 
zaman. Udeležba na tekmovanjih in priznanja 
pripomorejo tudi k promociji domačih dobrot. 
Priznanje mi pomeni prav toliko kot stanovsko 
priznanje Naj čebelar Gorenjske 2011 ter 
priznanja, ki jih prejmem na občinski ali krajevni 
ravni,« je povedal Inglič.                  

L. R.

Sobotni večer je bil obarvan domače. 
Najprej je meh harmonike raztegnil domačin 
Heron Šubic, za njim so na oder stopili še 
Hotaveljski kvintet in ansambel Saša Avsenika. 
Za obilico smeha je poskrbela domača dramska 
skupina, ki je uprizorila veseloigro z naslovom 
Maksl gre na orožne vaje, ki jo je spisala in 
zrežirala Anica Dvojmoč. 

Kot bi bilo res …
Igra v poljanskem jeziku je temeljila na 

resničnem dogodku izpred več kot trideset let, ko 
so se zvečer na terasi pri Lipanu dobili Maticova 
Tone in Korl, Šinkucov Maksl in Uresjakov Janez. 

Razpravljali so o vsakdanjih rečeh. Maticu Tone se 
pohvali, da je popoldne ujel kar dva lipana. Zbrana 
družba mu tega ne verjame, hkrati pa se spomnijo, 
da se bliža prvi april. Korl pojasni, da ta dan še 
najbolj praznuje Topličar v Kopačnici in da mu bo, 
ko bo v Kopačnici, šel voščit za praznik. Maksl 
doda, da Topličar le na ta dan govori resnico. 

Pade ideja, da bi nekoga pretentali za prvi april. 
Korl predlaga, da bi pretentali eno od svojih žena. 
Tone vpraša, če je kdo zainteresiran, da bi šel na 
orožne vaje, in to v času, ko je na kmetih največ 
dela. Poskrbeli bi tudi za uradno pošto, podpis in 
žig uradne osebe, saj ima Korl veze na Občini v 
Škofji Loki – tako bi vse bilo bolj pristno. 

Javi se Maksl in tako njegova žena Olga na 
prvi april iz rok poštarja res prejme pismo oziro-
ma poziv, da mora Maksl za tri mesece na orožne 
vaje. Olgi to ni pogodu, saj se sprašuje, kdo bo 
kosil in pripravil drva za zimo. Mimo pride Tone, 
ki jo potolaži, da jim bodo na pomoč priskočili 
sosedje. Nekaj dni kasneje, v nedeljo po maši, 
se iz gozda sliši motorna žaga in padanje dreves, 
saj so se sosedje zbrali, da bi skupaj pripra vili 
drva. Olga doma peče potico, saj zvečer pri 
Lipanu sledi poslovilno srečanje. Medtem se iz 
gozda vračajo Maticova Tone in Korl, Šinkucov 
Maksl ter Uresjakov Janez. Tone hudomušno 
pripomni, da vsaka potegavščina nekaj stane 
ter da morajo stvar izpeljati do konca. Maksla 

OO SDM Gorenja vas - Poljane je v sklopu pro-
jekta medgeneracijske solidarnosti – njegov pobudnik 
je predsedniški kandidat dr. Milan Zver – območni orga-
nizaciji Rdečega križa v Gorenji vasi predal donacijo. Gre 
za šolske potrebščine za osnovnošolske otroke, ki jih bo 
RK skupaj s svojimi sredstvi razdelil med socialno najbolj 
ogrožene družine v naši občini. Veseli nas, da smo našli 
skupni jezik za sodelovanje, in hkrati upamo, da bomo v 
prihodnosti na področju solidarnosti še sodelovali.

OO SDM Gorenja vas - Poljane

Občinski odbori Gorenja vas - Poljane, 
Železniki, Žiri, Škofja Loka, Cerkno in Idrija smo 
pripravili 12. pohod SDS na Blegoš. Tudi letos se 
je zbrala velika množica članov in simpatizerjev 
stranke. Pričakalo nas je malce hladnejše vreme, 
ki pa ga je naša družba hitro razpodila. 

Osrednja gostja letošnjega srečanja je bila 
poslanka v državnem zboru, ki je tudi predsed-
nica odbora za delo, družino, socialne zadeve 
in invalide, Alenka Jeraj. Uvodni nagovor je 
pripadel Romanu Demšarju, predsedniku KS 
Gorenja vas. Nato so nagovore udeležencem 
predstavili predsedniki odborov, ki organizirajo 
pohod. In sicer predsednik OO SDS Cerkno Viktor 
Kranjec, predsednik OO SDS Žiri Matjaž Oblak, 
predsednica OO SDS Železniki Branka Petrina 

Strankarski kotiček – SDS

Že dvanajstič so se srečali na Blegošu
Krek, predsednik OO SDS Škofja Loka Robert 
Strah ter domači župan in predsednik OO SDS 
Gorenja vas - Poljane Milan Čadež.    

Na koncu sta obiskovalce nagovorila še 
poslanec v državnem zboru Branko Grims, ki je 
slikovito predstavil aktualne politične razmere 
v državi, ter osrednja gostja  Alenka Jeraj, ki je 
svoj nagovor začela in končala s Pučnikovimi 
besedami.  

Nastala je tudi skupna slika večjega dela 
udeležencev. Ob odličnem golažu smo z druženjem 
članov in simpatizerjev SDS nadaljevali še pozno 
popoldne, vsi skupaj pa z optimizmom gledamo 
naprej in se veselimo prihodnjega srečanja SDS 
na Blegošu, dogodku, ki združuje. 

OO SDS Gorenja vas - Poljane

Zbrali šolske potrebščine 

TD Slajka

Za prvi april na orožne vaje
Prireditvi Večer slovenskih podoknic in Semanji dan sta na Hotavlje privabili 
veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Domov se radi vračajo tudi domačini, ki 
so se pred leti odselili s Hotavelj in iz okoliških vasi.

vpraša, kako bo prvoaprilsko šalo – odhod na 
orožne vaje – pojasnil Olgi. Maksl jih potolaži, 
da naj jih ne skrbi. 

Šel bo od doma, kovček, v katerega je Olga 
položila kup dobrot, da mož ne bo shujšal, pa bo 
pozabil na klopi. Tako bo imel dober razlog, da 
se vrne. Pri Lipanu se nato res zberejo sosedje 
in prijatelji, da se poslovijo od Maksla. 

Obiskovalci so igro odlično sprejeli
TD Slajka, ki že tradicionalno pripravi 

igro, s katero se spomni na žal že preminule 
sovaščane, ki so jih imeli radi ter jih spoštovali, 
je tudi letos navdušilo zbrano množico.

 »Ko sem končala s pisanjem igre, sem bila 
navdušena. Nato sem jo predstavila še igralcem 
in tudi oni so bili navdušeni. V veselje pa mi 
je tudi, da so igro odlično sprejeli obiskovalci, 
se ob njej nasmejali in jo nagradili z bučnim 
aplavzom – to je zame največje plačilo,« je po 
koncu igre povedala Dvojmočeva. Po igri je 
sledil še ples z ansamblom Saša Avsenika. 

Semanji dan so na Hotavljah pričeli z mašo v 
cerkvi sv. Lovrenca, nadaljevali pa s sprevodom 
Hotaveljskega kvinteta na prizorišče letošnje 
dvodnevne prireditve – na Šinkucov travnik.
Sledilo je druženje ob domači hrani in pijači, 
kjer so lahko obiskovalci med drugim poskusili 
tudi medico – izdelek novopečenih hotaveljskih 
čebelarjev. Popoldne so se zavrteli še ob zvokih 
ansambla Petra Finka.

Lidija Razložnik

Na poslovilni zabavi se zberejo Makslovi 
sosedje in prijatelji, ne vedoč, da gre za pr
voaprilsko šalo.
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Prireditev Dan oglarjev je na Stari vrh privabila okoli 3000 obiskoval-
cev, ki so si lahko poleg bogatega etnografskega programa ogledali tudi 
pripravo in prižig kope, za katero že tradicionalno skrbi Anton Kokelj 
iz Mlake nad Lušo.

Kokelj je poleg kope letos postavil ogromno bukovo čolo, ki so jo 
krasile rože. Da mu ob kuhi kope ni bilo dolgčas, mu je družbo delala 
meter dolga kača. V kulturnem programu so nastopili plesalci FS Javorje, 
oktet Zadružniki, mlada harmonikarja Janko in Peter ter Joc Band. 
Člani TD Stari vrh so prikazali spravilo lesa in uporabo oglja v kovaški 
delavnici. Na ogled so postavili tudi stare motorne žage in orodje.

Obiskovalci so se lahko pomerili v pajsanju hloda. Tekmovanje je bilo 
zanimivo in napeto, saj sta bili med tekmovalci tudi dve ženski. Zmago val-
na dvojica, doma s Hotavelj in iz Čepulj, je za nagrado prejela cepina. 

Posebnost prireditve je tudi domača oglarska hrana – koruzni žganci in 
črna kava, ki jo obiskovalci radi poskusijo. »Na začetku prireditve je bil obisk 
zaradi velike vročine nekoliko manjši, kot je to običajno. Proti večeru pa je na 
Stari vrh prišlo veliko ljudi, predvsem mladih. K dobri obiskanosti prireditve 
je nedvomno, poleg zanimivega kulturno-etnografskega programa, veliko 
prispevala tudi odlična glasba ansambla Saša Avsenika in skupine Strmina,« 
je strnil Janez Dolenc, predsednik turističnega društva Stari vrh.

Lidija Razložnik

Od aprila poteka projekt Leader – V zgodbe odete poti. V okviru tega 
bo Razvojna agencija Sora, PE Turizem Škofja Loka v sodelovanju s 
partnerji nadgradila tematske poti na Škofjeloškem.

Tematske poti bodo resnično zaživele s pomočjo turističnih vodnikov, 
ki ne bodo le podajali informacije o poti, ampak bodo na ustrezen način 
obiskovalcem predstavili zgodbo o naravni znamenitosti ali kulturni 
dediščini, povezani s tematsko potjo. 

Sestavni del projekta je tudi izobraževanje za lokalne turistične 
vodnike. Izobraževalni program, ki ga je pripravila Ljudska univerza 
Škofja Loka, bo obsegal predavanja iz turističnega vodenja, zgodovine, 
arheologije, geografije, umetnostne zgodovine, etnologije, osnov vodenja 
v gorah, interpretativnega vodenja ter vključevanja zgodb v vodenje. 

Organizirani bosta strokovni ekskurziji v Selško in Poljansko dolino. 
Izobraževanje se bo zaključilo s pisnim in ustnim preizkusom znanja, 
udeleženci pa bodo pripravili tudi seminarsko nalogo. 

Udeleženci, ki bodo uspešno opravili preizkus znanja, bodo prejeli 
licenco za lokalnega turističnega vodnika za turistično območje občin 
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri.

Izobraževanje je brezplačno, saj projekt sofinancirajo Evropska unija 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter občine Gorenja 
vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri.

Formalni pogoj za vpis v izobraževalni program je končana najmanj 
srednja strokovna šola ter znanje tujega jezika na ravni srednje strokovne 
izobrazbe.

Veselimo se kandidatov, ki so komunikativni, iznajdljivi, imajo veselje 
do pripovedovanja in pogovora z gosti ter so navdušeni nad lokalno 
dediščino ter okoljem.

Prijavite se lahko po elektronski pošti tanja.avman@guest.arnes.si, 
osebno na Ljudski univerzi Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka, ali 
po telefonu 04/506-13-80, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije.

Tanja Avman

Kam septembra in oktobra?
• 22.–29. september: Dnevi evropske kulturne dediščine na Loškem. 

Organizira občina Škofja Loka.
• 22.–30. september: 11. Dnevi turizma na Loškem. Organizira 

Turizem Škofja Loka.
• 30. september: Izlet presenečenja. Dodatne informacije in prijave 

pri Franciju Fortuni na telefonski številki 041/451-684 in Dragu Trčku na 
telefonski številki 031/364- 859. Organizira PD Gorenja vas.

• 1. oktober: Start:up!2012 – Brezplačne podjetniške delavnice za 
mlade in brezposelne v veliki sejni sobi UE Škofja Loka. Organizira RAS.

• 1. oktober ob 17. uri: Ura pravljic – Osliček v knjižnici v Gorenji 
vasi. Pripoveduje Romana Hafnar.

• 2. oktober ob 17. uri: Ura pravljic – Pravljica o prijaznih kačah v 
knjižnici v Poljanah. Pripoveduje Bernarda Buh. 

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

• 4. oktober od 17.30 do 18.30 ure: Športne urice za otroke od 2. do 4. 
leta starosti v OŠ Ivana Tavčarja. Organizira ŠD Blegoš.

• 5. oktober ob 18. uri: Ura pravljic – Od kdaj ima jež bodice v 
knjižnici na Sovodnju. Vodi Romana Hafnar. 

• 7. oktober ob 15. uri: Sveta maša, kosilo za starejše in krajši 
kulturni program v Lučinah. Organizira KORK Gorenja vas.

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

• 11. oktober: Pohod na Grlovec / Ferlacher Horn (1840 m). 
Nezahtevna označena pot, skupni čas hoje 6 ur. Dodatne informacije in 
prijave pri Tinetu Bogataju na telefonski številki 040/377-356. Organizira 
upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

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

• 14. oktober ob 10. uri: Sveta maša, kosilo za starejše in krajši 
kulturni program v Stari Oselici. Organizira KORK Gorenja vas.

• 15. oktober ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Jesenski gozd v 
knjižnici v Gorenji vasi. Primerna je za otroke od 4. do 10. leta starosti. Vodi 
Saša Bogataj Ambrožič.

• 16. oktober ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Jesenski gozd 
v knjižnici v Poljanah. Primerna je za otroke od 4. do 10. leta starosti. Vodi 
Saša Bogataj Ambrožič.

v17. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v 
Škofji Loki. Organizira RAS.

• 19. oktober ob 18. uri: Delavnica za spretne prste – Barve jeseni v 
knjižnici na Sovodnju. Primerna je za otroke od 4. do 10. leta starosti. Vodi 
Tatjana Šifrar.

• 24. oktober ob 10. uri: Delavnica: Minimalna pravna ureditev 
podjetja v veliki sejni sobi UE Škofja Loka. Dodatne informacije in prijave 
pri Juliji Primožič na telefonski številki 04/50-60-223. Prijave do 19. 
oktobra oziroma do zasedenosti prostih mest. Organizira RAS.

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

41. Dan oglarjev na Starem vrhu

Ob kopi se kuhajo 
žganci in kava
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V pajsanju hloda so se pomerile tudi mešane dvojice.

Izobraževanja

Želite postati turistični vodnik?
Izobraževanje bo organizirano v popoldanskem času od oktobra do decembra 2012.
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Dnevi turizma so se začeli s strokovnim 
predavanjem in kulinarično delavnico o pri-
pravi tradicionalnih loških jedi iz ekološko 
pridelanih sestavin in s strokovnim vodenjem 

Bila je že delavnica Od zrna so kruha – kruh 
kot vrednota, na kateri so se udeleženci lahko 
seznanili s peko kruha, s simboliko kruha in 
šegami, povezanimi z njim, z razvojem teh-
nologije peke, vrstami žit ter orodjem, ki so ga 
nekdaj uporabljali pri tem.

Na predavanjih, okrogli mizi in delavnicah 
se predstavljajo nekateri loški cehi z izkušnjami 
starih mojstrov. Teme okroglih miz so bile 
tradicija tkanja na Loškem, loški klobučarji 
skozi stoletja, ogledati si je bilo možno prikaz 
tkanja, kupiti klobuke iz jesensko-zimske 
kolekcije škofjeloškega podjetja, še vedno se je 
možno udeležiti delavnic izdelave klobukov na 
tradicionalen in najbolj preprost način. 

»Samo, kdor je dedič, more biti pionir« je 
bil naslov pogovornega večera z dramatikom, 
pisateljem, esejistom in članom SAZU dr. 
Zorkom Simčičem. Tema pogovora so bile 
izkušnje bivanja in dela slovenskega izseljen-
skega pisatelja v času njegovega kulturnega 
ustvarjanja in življenja v Argentini. 

Mojster pri delu – predstavitev dopolnjene 
notranjosti mlina, ki jo organizirata občina 
Škofja Loka in Loški muzej Škofja Loka, bo 28. 
septembra ob 18. uri na Loškem gradu. Za ob-
novo spomenikov kulturne dediščine so danes 
potrebna stara znanja in izkušnje mojstrov, ki se 

Podjetniški krožki  
na osnovnih šolah

RAS Škofja Loka vabi učence zadnje triade 
na brezplačne podjetniške krožke, ki bodo 
potekali pod strokovnim vodstvom mentorjev. 
Otroci bodo imeli možnost skozi igro spoznati 
svet podjetništva. 

Delo v podjetniškem krožku poteka v sku-
pini, učenci pa se seznanijo z osnovnimi pojmi 
podjetništva, izberejo svojo podjetniško idejo 
in jo preverijo v mini poslovnem načrtu ter jo 
na koncu predstavijo sovrstnikom iz drugih šol. 
Manjkalo ne bo niti zaključno druženje. 

Kaj vse otroci počnejo na krožku, si je 
možno ogledati na spletni strani www.ra-sora.
si, kjer je tudi prijavnica. Prijave in dodatne in-
formacije na telefonski številki 04/50-60-223.

L. R.

Ženske in malčki  
bodo spet telovadili

Iz  ŠD Partizan sporočajo, da se z oktobrom 
v OŠ Ivana Tavčarja ponovno pričenja ženska 
rekreacija. Aerobika bo potekala ob pone-
deljkih in sredah od 19. ure dalje v avli šole, 
badminton pa ob torkih od 20. ure, in sicer v 
veliki telovadnici.

ŠD Blegoš pa 4. oktobra pričenja s športnimi 
uricami za otroke od drugega do četrtega leta 
starosti. Urice, ki bodo vsak četrtek od 17.30 do 
18.30 ure v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja, vodi 
Eva Škrlec.                                                L. R.

Dnevi evropske kulturne dediščine

Naučimo se izdelati svoj klobuk
V Škofji Loki od 22. do 29. septembra potekajo Dnevi evropske kulturne dediščine 
DEKD), v okviru katerih se bo zvrstilo veliko zanimivih in poučnih dogodkov.

skozi stoletja prenašajo iz roda v rod. Predstav-
ljeno bo delo mojstra kamnoseka, ki je obnovil 
stare kamnite vhodne elemente ob mlinu na 
grajskem vrtu. Hkrati bo predstavljena obnova 
notranjosti mlina. Fotografsko bodo prikazani 
manjkajoči deli mlinske naprave ter žita, ki so 
jih nekdaj mleli v njem. 

Dodatne informacije o prireditvah, ki se 
bodo zvrstile v naslednjih dneh, dobite na 
spletni strani www.skofja-loka.com in na občini 
Škofja Loka, pri koordinatorki Mateji Hafner 
Dolenc na telefonski številki 04/51-12-344.

Lidija Razložnik
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Otroci uživajo ob peki kruha.

11. Dnevi turizma na Loškem

Med številnimi dogodki tudi 1. festival slovenske karikature
Od 22. do 30. septembra na Škofjeloškem potekajo 11. Dnevi turizma na Loškem 
v organizaciji Turizma Škofja Loka. Slogan letošnjega svetovnega dneva turizma, 
27. septembra, je »Turizem in trajnostna energija«. V znamenju slogana so tudi 
številni zanimivi in poučni dogodki ter izobraževanja.

po gozdni učni poti Visoko. 
Konec tedna je na Tavčarjevem dvorcu na 

Visokem  v okviru 1. slovenskega festivala 
karikature potekalo risanje karikatur v živo, 
v organizaciji kulturnega centra Rojstna hiša 
slikarjev Šubic pa so bile organizirane tudi 
likovne delavnice za otroke. Prvi večer se je 
zaključil s Sašo Hribar Show-om, razstava 
nastalih karikatur pa bo v Šubičevi hiši na ogled 
vse do sredine oktobra.

V Sokolskem domu v Škofji Loki sta bila 
predstavitev programa »Evropa za državljane« 
in brezplačno usposabljanje za projektno 
vodenje. Na istem mestu bo 27. septembra ob 
18. uri predstavitev projekta »Egozero«, ki ga 
izvaja Inštitut za civilizacijo in kulturo. Gre za 
projekt, ki predstavlja trajnostno turistično sto-
ritev in ponuja odgovorno turistično doživetje z 
minimalnimi škodljivimi vplivi na okolje. 

Mala Groharjeva kolonija, ki jo organizirata 
občina Škofja Loka in JSKD Škofja Loka, bo 
potekala v Škofji Loki 28. septembra od 9. do 
17. ure. Ob 19. uri bo v Sokolskem domu sle-
dila še otvoritev skupinske razstave likovnega 
društva Kranj in razstave likovnih izdelkov, 

nastalih na Mali Groharjevi koloniji. Razstava, 
v organizaciji občine Škofja Loka, Združenja 
umetnikov Škofja Loka in JSKD Škofja Loka, 
bo na ogled do 24. oktobra. 

V Tavčarjevem dvorcu na Visokem bodo 
obiskovalci ob 19.30 uri lahko prisluhnili 
kvartetu Karik. Koncert organizira Rojstna hiša 
slikarjev Šubic. 

Zaključna prireditev dnevov turizma na 
Loškem bo 29. septembra na Mestnem trgu. 
Od 9. do 13. ure si bodo obiskovalci lahko 
ogledali eko in rokodelsko tržnico, predstavljeni 
bodo ponudniki zelenega turizma na Loškem, 
banka turističnih priložnosti Slovenije in njene 
nadgradnje, kot npr. projekt T-Lab (Laboratorij 
turističnih priložnosti). V Sokolskem domu 
bo ob 11. uri na ogled promocijski film za 
škofjeloško območje. Med 10. in 12. uro bodo 
v centru DUO izdelovali uporabne izdelke iz 
ličja, na voljo pa bo tudi brezplačna izposoja 
električnih koles pred TD Škofja Loka. 

Strokovno vodenje po Poti v Puštal izpred 
Centra DUO bo od 11. do 13. ure. Ljubitelji 
kolesarjenja se bodo lahko dan kasneje re-
kreativno podali po loškem kolesarskem krogu, 
štart bo  ob 10. uri pred Turizmom Škofja 
Loka (Info točka). Ljubitelji teka pa se bodo 
lahko udeležili Markovega teka na Javorč v 
organizaciji PD Žiri. Več o programu na www.
skofja-loka.com.

Lidija Razložnik
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Na delavnicah sodelujejo tudi obiskovalci in se 
tako naučijo marsikaj novega.
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Že sedmo leto so registrirani pohodi s 
Hotavelj na Slajko – imenujemo se Prijatelji 
Slajke – z zaključkom konec avgusta. Vsako 
leto je več udeležencev. Za petdeset obiskov 
pohodnik že dobi nagrado, za sto obiskov v 
letu dni bronasto medaljo … Lansko leto sem s 
ponosom prejela svojo (prvo) bronasto medaljo. 
Odkar se redno in več gibljem, se bolje počutim, 
tudi moji obiski v splošni ambulanti upadajo.

Letošnje poletje je vremensko zelo muhasto. 
Pogledam v nebo in vidim, da sije sonce. »Torej 
grem gor,« mimogrede sporočim domačim. »Danes 
grem stotič! Uro in pol, pa bom nazaj!« Tako je 
ponavadi – če med potjo koga ne srečam in se ne 
zadržim v klepetu. Ampak vidim, da se po opoldan-
ski nevihti že spet gosti nov oblaček tam zadaj. 

»Obuj si škornje, mokro je,« me dohiti 
na vogalu hiše moški nasvet. »Saj bom hitro 
nazaj,« odvrnem in pohitim navkreber. Kdo pa 
hodi z gumenimi škornji na Slajko? A še preden 
prispem na pol poti, od Starega vrha potegne 
veter, za njim siva gmota, nevihta. Na misel mi 
pride grda beseda, a razum prevlada, naredim 

Merilna postaja z dežemerom in tablo je 
postavljena na vrtu ob cesti, ki vodi iz Poljan 
do osnovne šole. Prej nevpadljiv siv pocinkan 
lonec na kovinskem nosilcu ni zbujal pozor-
nosti, zdaj pa zanimiva tabla pritegne radovedne 
poglede marsikoga, ki gre mimo. 

Prve meritve in opazovanja je opravljal v 
Poljanah že Valentin Šubic konec 19. stoletja.  
Postaja je bila uradno ustanovljena leta 1951 
in od takrat se meritve izvajajo neprekinjeno. 

Najprej jih je opravljal Franc Perko, istega leta 
pa ga je zamenjala Pavla Krek, ki je meritve in 
opazovanja opravljala do leta 1960. 

Letos pol manj padavin od povprečja 
Kot meteorološki opazovalec je delo na-

daljeval Franci Kloboves, zadnjih 15 let pa 
njegov sin Janez. Kot pravi Janez, vse poteka 
po navodilih Agencije RS za okolje. Tu dobi 
tudi »vpisno« knjigo za meritve in opazovanja, 
kamor vsak dan beleži podatke. Na merilni 
postaji se meri  višina padavin, višina snežne 
odeje in novozapadlega snega, opazuje pa tudi 
obliko padavin, njihovo jakost in čas pojavljanja 
ter važnejše vremenske pojave. 

»V poprečju pade letno 1300 litrov dežja na 
kvadratni meter. Če je številka nekoliko večja, 
pomeni, da so bile tisto leto poplave. Največ 
dežja (2171 mm na kvadratni meter) je padlo 
leta 1965. Dobro se spomnim, da so bile takrat 
avgusta poplave, odneslo je tudi most čez Soro. 
Največ snega (124 cm) je padlo 15. februarja leta 
1952. Letos je v osmih mesecih padla le polovica 
padavin, ki padejo v poprečju na leto.«

Kako »meri« vreme Strojarjev Janez?
Treba je imeti dežemer, ki je sestavljen iz 

spodnjega nastavka, ki je pritrjen na kovinsko 
cev, zgornjega dela z odprtino zgoraj in lijem 

Na Slajko

Naskakovanje stotke
Zadnja leta so aktualni organizirani in prosti pohodi na določene višinske točke, 
kjer sodelujoče čaka vpisna knjiga. Razumljivo, da vsakdo hodi zaradi svojega 
boljšega počutja, vendar ima število vpisov tekmovalno in simbolično vrednost.

pol obrata in z istim tempom – nazaj domov. 
Vrnem se tik pred nevihto.

»Saj sem ti rekel,« pravi malce privoščljiv 
moški nasmeh, ko si sezuvam pohodne čevlje. 
»Ja, rekel! Rekel si, naj si obujem škornje! 
Zakaj nisi rekel, naj vzamem s seboj dežnik?« 
Poraz od nekdaj težko prenesem.

Naslednje jutro nič ne vprašam, kakšno bo 
vreme. Hočem doseči svoj cilj. Stotko! Ura in 
pol, pa bom nazaj … Sprva še nič ne kaže na 
poslabšanje vremena. Potem pa prične nekje od-
daljeno mrmrati in tam zadaj se čudno temni. Vse 
bolj hitim, sapa me komaj dohaja, včasih moram 
za minutko postati, da me dohiti.  Moram priti do 
vrha pred dežjem, potem bom že prišla nazaj, tudi 
če rosi, si ponavljam in kimam v brado. Ko pridem 
iz gozda, prvič pomislim, koliko korakov me še 
loči do cilja in prav nič ne morem prihiteti.  

Potem nenadoma bleščeče-strupen blisk 
prepara nebo tam nekje nad Leskovico. Pre-
blizu! Takoj nato zrak in zemlja zatrepetata od 
groma, ki napolni prostranost, nebo in še naj-
bolj moja ušesa. Preblisk šine tudi skozi moje 

možgane: beži domov, dokler se kaj ne zgodi! 
Sledi četrtinski obrat, tam gor, kjer je leseni 
prehod v ograji električnega pastirja, bližnjica 
za domov! Par sto metrov pred ciljem. Skoraj 
brez sape, zadihana, nejevoljna, čisto mokra od 
dežja se potajim in previdno izognem vsakemu 
morebitnemu moškemu komentarju.

Naslednji dan je sobota. Kaže, da se je vreme 
umirilo. Skozi meglo se posmehuje sonce. Pod 
pazduho skrivam zložljiv dežnik, ko se skoraj 
tihotapim po stezi pod mokrim grmovjem in 
travo. Na planjavi se v soncu lesketajo drobne 
kapljice, megla se valja le še po kotanjah. Tam 
onstran se pase čreda živine. To me vedno tako 
razveseli in pomirja. Pred kočo parkiran avto, 
kar pomeni, da je oskrbnik že prišel.

»Dober dan! Zakaj pa dežnik?« me podraži, »saj 
nič ne kaže za dež!« Preslišim opazko. »Pozdrav-
ljen, bogdaj, Bane! En čaj z rumom bi, če lahko …« 
Malo nezaupljivo me pogleda. Kadar pridem samo 
do vpisne knjige, nikoli nič ne naročim.  »Ja, danes 
mi je uspelo. Po dveh neuspehih moja letošnja 
stotka!« si zadovoljno kimam z vpisno knjigo pred 
seboj, ko ponosno oznanim zmago.   

Le poraženec pozna trpke občutke poraza in 
samo zmagovalec ponos ob zmagi!

Minka Likar

Vremenska postaja

Pri Strojarju merijo vreme že več kot pol stoletja
V Sloveniji obstaja 180 merilnih vremenskih postaj in med njimi je tudi Strojarje
va v Poljanah. Meritve padavin in opazovanje vremena neprekinjeno izvajajo od 
leta 1951. Zadnjo pridobitev, zanimivo in šegavo vremensko tablo v poljanščini, 
je postavil Janez Kloboves, ki je za očetom Francem prevzel to nalogo.

spodaj, v katero se lovi dež in sneg, iz nje pa teče 
voda v notranjo posodo. Meritev poteka tako, 
da vlije vodo iz notranje posode v označeno 
menzuro in odčita količino padavin, ki ustreza 
razmerju za liter na kvadratni meter. Meritve  
opravi zjutraj ob sedmi uri in jih vpiše kot 
meritve za prejšnji dan. Sporoča jih na Agencijo 
RS za okolje. No, vmes se prigodi tudi kaka 
posebna, malce nagajiva otroška meritev, ki 
posebno, če je suša, pride prav. Tudi to se je 
zgodilo, da je kdo od otrok po meritvi dežja 
»vreme« kar popil.  

Merilna postaja v Poljanah pa ima še eno 
posebnost. Ob dežemeru stoji nosilec za odčitke 
stanja kamna, ki napoveduje vreme. Janez je idejo 
zanjo dobil v Prekmurju in si zamislil poljansko 
različico. Da je vredna svojega imena, si lahko 
pogledate sami. Na odprtje je Janez povabil ob 
vsakem vremenu prijaznega in šegavega meteo-
rologa Andreja Pečenka, ki se je z veseljem odzval 
in otvoril novo pridobitev ob dežemeru. Kdo bolj 
natančno meri, pa morate presoditi sami. 

Tadeja Šubic
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TD Gorenja vas na festivalu praženega krompirja
TD Gorenja vas (Milan Ferenčak, Metod Eržen, Dušan Škrlep, Jani 

Bogataj, Zvone Bašelj, Maja Bašelj in Sara Dolinar) se je udeležilo 12. 
svetovnega festivala praženega krompirja v Mariboru. Za dobro vzdušje 
na festivalu je poskrbel trio Damjan, ki je spremljal člane društva. 

Obiskovalci festivala so lahko poskusili krompir na tri načine, in sicer ga 
je TD Gorenja vas pražilo s kranjsko klobaso, z luštrekom in drobnjakom. 
Spražili so 50 kg krom-
pirja. »Na fe stivalu smo 
ves dan skrbeli za dobro 
predstavitev Poljanske 
doline, med drugim tudi 
s turističnim materialom. 
Naslednje leto bomo na-
šo prelepo dolino pred-
stavljali na Madžarskem,« 
je povedal Zvone Bašelj, 
predsednik TD Gorenja 
vas.                           L. R.

V sobotnem večeru, podnaslovljenem Lepo 
je res na deželi, so si obiskovalci lahko ogledali 
kmečko igro z naslovom Ljubezen na seniku. 
Rdeča nit igre, avtoric Tončke Oblak in Lucije 
Kavčič, je ljubezen med Nežko in Janezom, 
katerih starši so se pred dvajsetimi leti sporekli 
zaradi nedorečenih mejnikov. Fant in dekle se 
kljub temu da sta družini sprti, zaljubita. Tako je 
občinstvo priča številnim komičnim dogodkom, 
na koncu pa gospodarja pozabita na staro zame-
ro in odločijo se, da se Nežka in Janez poročita. 
A Janez dobi poziv, da mora za štiri leta v službo 
domovine. Zaljubljenca si obljubita, da si bosta 
zvesta in da se bosta čakala. 

Z igro tudi na Visoko
Avtorici igre, ki že leta obujata stare običaje 

in navade iz začetka 20. stoletja, in jih v obliki 
iger prenašata na občinstvo, vsako leto žanjeta 
navdušenje in bučen aplavz. Igro sta si ogledala 

Praznik žetve na Žirovskem Vrhu

Tokrat je bil glavna zvezda senik
TD Žirovski Vrh se ponovno lahko pohvali z odlično izvedbo dvodnevne pri
reditve Praznik žetve na Žirovskem Vrhu, o čemer priča tudi rekordno število 
obiskovalcev. Pri organizaciji zdaj že 15. prireditve je sodelovalo več kot 90 
nastopajočih, tako so člani TD ponovno dokazali, da je v slogi moč.

tudi Erika Mubi in Damjan Smolak, zmagovalca 
istoimenskega šova, ki smo ga lahko spremljali 
na malih ekranih. Ponovitev igre je sledila tudi 
v nedeljskem delu programa ter konec avgusta 
na Visokem, saj je novoustanovljeno TD Visoko 
Žirovskovrharje povabilo v goste. Igra je na 
Visoko privabila več kot 700 gledalcev. 

Dan kasneje so si obiskovalci lahko ogledali 
Demo predstavitev gozdarske in dvoriščne me-
hanizacije ter razstavo slik med bukvami, ki so jo 
pripravile članice DPŽ Blegoš. Željni adrenalina 
so se lahko gugali na adrenalinski gugalnici Ja-
marskega društva Gorenja vas, Boris Oblak pa je 
skupaj z umetniki ustvarjal na Rupnikovi liniji. 
Dobro obiskane so bile tudi stojnice, saj je bila 
ponudba razstavljalcev zares bogata. 

Popoldne je sledilo delo na njivi, kjer so 
žanjice, brusač in vezač poželi letošnji pridelek 
pšenice in vmes brusili jezike. Gospodinja in 
hčere so na njivo prinesle malico in ob tem zapele 
nekaj ljudskih pesmi. Suhe snope so omlatili 
mlatiči in žito odnesli v mlin. Na ogled je bil 
postavljen tudi prikaz izdelovanja lesenih cevi. 

Novosti ob 15-letnici
Novost letošnje prireditve je bila parodija 

na oddajo Na zdravlje, ki so jo naslovili »Buh 
pomagaj« in sta jo vodila Oblačna Kujaj 
(Lucija Kavčič) in Bog-dan Rom-oh (Bogdan 
Gantar), ki sta se na prizorišče oddaje pripeljala 
z limuzino. Gostila sta evropskega poslanca in 
predsedniškega kandidata Milana Zvera in stro-
kovnjakinjo za zdravo prehrano Marijo Merljak, 
ki je skupaj z gospodinjama pripravljala skutne 
štruklje. V oddaji nista manjkali niti strašni 
Jožici. Za dobro vzdušje je poskrbelo sedem 
glasbenih skupin, in sicer ansambel Javor, Trio 
Šubic, Sekstet Odoica, ansambel Jerneja Kolarja, 
Suha špaga, Simon Šubic in Mladi godci. Zadnji 

so za ples in zabavo skrbeli še dolgo v noč. 
Na Žirovskem Vrhu je ta dan bila tudi 

dobrodelna prodaja rokodelskih izdelkov. 
Izkupiček od prodaje je bil namenjen para-
olimpijkama Mateji Pintar in Andreji Dolinar.

Po prireditvi …
 »Iz leta v leto beležimo vedno večji porast 

obiskovalcev. V letošnjem letu obeležujemo 15. 
obletnico delovanja in ravno zato smo program 
še bolj dodelali. Vanj smo vključili različne 
ansamble, znane TV obraze, igro Ljubezen na 
seniku, ki je požela veliko pohval, prav tako šov 
Buh pomagaj. Prikazi žetve in drugih opravil 
so bili odigrani, kar daje prireditvi večjo težo 
ter pritegne več obiskovalcev. Pri vsem pa 
je seveda pomembna kostumska podoba in 
umestitev dogajanja v nek čas. Pri nas smo se 
v igri in opravilih pomaknili za sto let nazaj. 
Letošnja posebnost je tudi ponudba hrane, in 
sicer smo obiskovalcem prvič ponudili skutne 
štruklje, nad katerimi so bili navdušeni. Upamo, 
da bomo v prihodnje ponudili še več domače 
hrane in s tem obiskovalce navadili tudi na to, 
da ni ravno nujno, da jedo čevapčiče. 

Letošnja novost in velika popestritev, ki so jo 
obiskovalci občudovali še tedne po prireditvi, je 
bila skulptura iz slame, ki je domiselno krasila 
enega od bunkerjev Rupnikove linije. Za to ide-
jo je zaslužen Boris Oblak, upravitelj Šubičeve 
hiše, ki je pripravil t. i. slama art. Res pohvalno 
in domiselno. Letos smo prvič odigrali sobotno 
igro še v nedeljskem delu programa in bili zelo 
presenečeni, da so obiskovalci napolnili šotor. 
Naj povem še to, da je mnogo obiskovalcev bilo 
na Žirovskem Vrhu oba dneva – letos smo prvič 
omogočili kampiranje. Ideja se mi zdi super in 
jo bomo poskušali še nadgraditi. 

Ob tej priliki bi se zahvalila vsem članom in 
simpatizerjem, ki so nam pomagali pri izvedbi 
prireditve, saj je bilo njihovega prostovoljnega 
dela ogromno,« je strnila Lucija Kavčič, gonilna 
sila in umetniški vodja prireditve Praznik žetve 
na Žirovskem Vrhu.

Lidija Razložnik
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Nežka in Janez sta dokaz, da prave ljubezni 
nič ne ustavi.
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Kopačani se vsako leto zadnjo soboto v ju-
liju srečajo na Kopaški noči. Doslej so se vedno 
zbrali na eni od domačij, letos pa so se prvič bolj 
sproščeno poveselili ob brunarici Pri TopliČARju, 
kjer so izvedli turnir v odbojki, podelili simbolične 
nagrade najbolj zaslužnim Kopačanom ter se 
poveselili. 

»Bili smo tudi dobro pogoščeni, Gostilna Lipan 
je poskrbela za dobro hrano in pijačo, tako da se 
priporočamo tudi v prihodnje,« je povedala Ber-
narda Jelovčan, ki je iz spodnjega dela vasi, kjer 
so bili letos zadolženi za organizacijo. »Sicer je to 

bolj na papirju, eno leto organizirajo Kopaško noč v 
zgornjem delu vasi, drugo pa v spodnjem, običajno 
pa kar skupaj stopimo.«

Pred dvema letoma, ob deseti izvedbi, so orga-
nizirali celo krajši izlet, ki se ga je udeležilo za cel 
avtobus Kopačanov. »To je tudi znak, da držimo 
skupaj, da se znamo poveseliti, da nimamo zamer 
drug do drugega.« Kar so dokazali tudi v zdaj že 
tradicionalni Kopaški kroniki, ki jo posnamejo kot 
hudomušno radijsko informativno oddajo. »Namen 
je, da se malo nasmejimo, pohecamo iz nas samih. 
Povzamejo se najbolj zanimivi dogodki – športni, 

kulturni, kakšen kmetijski pripetljaj, ki se zgodi 
vaščanom. Med letom moramo biti na preži, potem 
vse skupaj spravimo na papir in oblikujemo kroni-
ko,« še pojasnjuje Bernarda Jelovčan, ki običajno 
naredi izbor prispevkov za spodnji del vasi.

Prebivalci Kopačnice slovijo kot prijazni, 
radi sprejmejo medse tudi razseljene Kopačane 
in prijatelje svojih vaščanov, zato se Kopaške 
noči udeležujejo v vedno večjem številu tudi 
prebivalci sosednjih vasi. Tako so jih letos našteli 
že več kot 60. 

Damjana Peternelj

Kopaška noč

Letos so se zbrali že dvanajstič
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Mladi Godci uspešni na festivalu
Ansambel Mladi godci iz Horjula je nastopil 

na 37. mednarodnem festivalu narodnoza-
bavne glasbe na Graški Gori. Občinstvu so se 
predstavili s skladbo z njihove tretje zgoščenke 
ter s čisto svežim valčkom, ki nosi naslov Blizu 
si. V konkurenci šestnajstih ansamblov iz Slo-
venije in zamejstva so si po mnenju strokovne 
komisije zaslužili bronastega pastirčka. 

Bogdan Marolt (njegova glasbena šola de-
luje tudi na Hotavljah), avtor glasbe in besedila, 
je do bitnik nagrade za najboljše besedilo fes-
tivala. Kot je povedal Marolt, sicer tudi mentor 
Mladih godcev, je skladba Blizu si čuten valček, 
ki nosi po membno sporočilo in se že vrti na 
radijskih postajah. V mesecu dni pa bo skladba 
dobila tudi televizijski spot. »Fantje so svojega 
uspeha zelo veseli in že pripravljajo nove 
skladbe, za kate re upajo, da bodo poslušalcem 
všeč,« pravi sogo vornik.                        L. R.

Strmina ponovno v akciji 
Glasbena skupina Strmina, ki jo sestavljajo trije 

člani iz naše občine, dva Škofjeločana in pevka s 
Primorske, spet zavzeto deluje. V letošnjem letu 
so se publiki predstavili v nekoliko spremenjeni, 
šestčlanski zasedbi. Ponovno se jim je pridružil 
kitarist Pavel Dolenc, nova pridobitev pa je pevec in 
odličen povezovalec programa Stane Leben, ki ga 
ljudje poznajo že iz delovanja v skupini Kiki Band. 

Leben s sabo vedno prinese dobro voljo, ki 
jo nato prenese tudi na publiko. Kot je povedal 
vodja skupine Janez Dolenc, si skupina Strmina 
prizadeva za odlično izvedbo zabavne kot tudi 
narodnozabavne glasbe. Posebno pozornost 
posvečajo vokalom in večglasnemu petju. Veliko 
so vložili tudi v glasbeno opremo, kar na nastopih 
omogoča čist zvok. V letošnjem letu so nastopili 
na različnih prireditvah in lokacijah. »Odziv publike 
je bil odličen, prav to pa nam daje veliko energije 
in veselja za nadaljnje delo. V jesensko-zimskem 
času nas čaka tudi nekaj dela v studiu, saj je od 
izdaje naše zadnje zgoščenke minilo že kar nekaj 
časa,« je še dodal Dolenc.                          L. R.

Da bi se še bolj povezali, smo pripravili kratek 
kulturni program. Razveseljevali sta nas glas-
bena skupina Zaton, ki jo sestavljata pevki naših 
let Olga Fic in Minka Markelj, na harmoniki pa 
ju spremlja 20-letna Ana Potočnik z Dobrave, in 
skupina Planinca iz Poljan. Tudi to skupino, ki 
se že vrsto let pojavlja na različnih prireditvah in 
jo večinoma poznamo, sestavljajo člani našega 
društva. Vseeno pa ne bo odveč, če povemo, da 
v sedemčlanski skupini pojejo Milena, Minka, 
Štefka, Lojzka in Rajko, z ljudskimi glasbili 
pa jih spremljajo Rajko Bogataj (harmonika), 
njegova žena Štefka (lončeni bas), Milan Kalan 
(škaf bas) in Rajko Tavčar (perivnik).

Predsednik Jože Novak se je v imenu 
članstva z izbranimi besedami in darilom 
zahvalil večletnemu podpredsedniku (štiri 
leta) in predsedniku (osem let) našega društva 
Pavletu Čadežu za njegovo požrtvovalno delo 
in dosežene rezultate. Po programu je sledil 
ples in   pari so se z veseljem zavrteli. Večina 
upokojencev še vedno uživa v plesu ob prijetni 
glasbi in kolikor sem uspela opazovati, bi lahko 
rekla, da so bili udeleženci z druženjem zado-
voljni. To pa je tudi cilj našega društva.

Da se radi družimo in zabavamo, kažejo 
tudi dobro obiskani mesečni izleti, ki poleg 
spoznavanja novih krajev včasih vključujejo 
tudi kosilo ali večerjo s plesom. Kdor se še 

Projekt Simbioz@

Starejši vabljeni na brezplačne delavnice o uporabi računalnika
Po lani uspešno izvedenem projektu računalniškega opismenjevanja starejših se 
bodo tudi letos lahko učili uporabe računalnika, interneta in mobilnega telefona. 
Brezplačne delavnice bodo med 15. in 19. oktobrom tudi v OŠ Poljane.

telefonije za starejše, imenovan Simbioz@. 
Mladi prostovoljci bodo starejše učili osnov 
uporabe računalništva, jih popeljali do prvega 
stika z računalniško miško, jih naučili pi-
sati prve besede s tipkovnico, jih navdušili za 
preživljanje prostega časa na internetu ter jih 
naučili uporabljati elektronsko pošto, Facebook 
in mobilni telefon.

»Lanskoletni udeleženci projekta so izrazili 
željo, da bi poleg znanja o družbenih omrežjih 
osvojili tudi funkcije in uporabo mobilnega 
telefona. Tako je med letošnjimi delavnicami v 
petek na vrsti mobilna telefonija, kjer se bodo 
udeleženci delavnic seznanili z osnovnimi 
funkcijami mobilnega telefona, se naučili po-
slati SMS, shraniti nov stik v imenik, uporabiti 
fotoaparat, poslati MMS in osvojili še mnogo 
drugih uporabnih in praktičnih znanj,« so po-
jasnili organizatorji. 

Z akcijo želijo starejšim omogočiti pozitivno 
izkušnjo z računalnikom in mobilnim tele-
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Brezplačne delavnice bodo od 15. do 19. oktobra 
tudi v OŠ Poljane, in sicer v dveh skupinah. Prva 
se začne ob 9. uri in bo trajala do 11. ure, druga 

pa od 16. do 18. ure. Vsi, ki bi se radi računalniško 
opismenili, lahko vlogo izpolnite (oziroma vam pri 

tem kdo pomaga) na www.simbioza.eu ali se prijavite 
po telefonu na številko 040/940-888 oziroma na 

kateri izmed Si.mobilovih izpostav po vsej Sloveniji. 
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. K 

sodelovanju seveda vabijo tudi prostovoljce.

fonom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, 
jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo teh 
naprav. Starejše želijo s projektom spodbuditi, 
da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem 
dvignejo raven kakovosti svojega življenja, 
mlade pa pozvati k prostovoljstvu. 

Kot častni sponzorji so tudi letos projekt 
Simbioz@ podprli: predsednik države Danilo 
Türk, predsednik Državnega sveta Blaž Kavčič, 
predsednik Državnega zbora Gregor Virant 
in Neelie Kroes, podpredsednica Evropske 
komisije in evropska komisarka za digitalno 
agendo.

T. D.

vedno ni opogumil, da bi se nam pridružil, ga 
vabimo med nas. Pridite, ne bo vam žal. Zabava 
zamujena, ne vrne se nobena. 

Kultura je bila pri našem društvu zadnja leta 
bolj v ozadju, zato sem na predlog predsednika 
prevzela skrb za to področje. Na prireditvi 
sem se imela priložnost predstaviti in prisotne 
povabiti k sodelovanju. Vemo, da je med nami 
veliko skritih talentov, ki bi želeli pokazati svoje 
sposobnosti in znanje. V novembru želimo 
organizirati večer, ki bi bil prava priložnost za 
tako predstavitev, če bomo dobili spodbude in 
ustvarjalce med vami člani. Prav tako pa odpi-
ramo vrata tudi vsem drugim generacijam, ki 
bi želele sodelovati z nami, se skupaj z nami 
veseliti življenja in pozabiti na vsakdanje skrbi. 
Prikupen bi bil nastop dedka in babice skupaj 
z vnuki. Kaj mislite, se bo našla med nami 
kakšna pogumna družina? Posebej dobrodošel 
ali dobrodošla bi bila kakšna humoristka ali 
humorist, ki bi na prireditvi poskrbel za smeh, 
saj vemo, da je smeh pol zdravja, ki je med nami 
v teh časih najbolj zaželena dobrina.

Milena Kejžar

Društvo upokojencev za Poljansko dolino

Veselimo se organiziranih druženj
Društvo upokojencev za Poljansko dolino je organiziralo srečanje članov. Več kot 
180 se jih je odločilo, da se bodo srečali s svojimi prijatelji in znanci na nekaj stopinj 
hladnejšem Starem vrhu. Društvo je poskrbelo za brezplačen avtobusni prevoz 
udeležencev, ki se ne morejo ali se ne želijo pripeljati s svojimi avtomobili. Pripeljala 
sta jih kar dva avtobusa in nihče, ki se je želel družiti, ni ostal v dolini. Tako smo si 
lahko brez skrbi po dobrem kosilu privoščili tudi kozarec dobrega vina.

Vse, ki želite na kulturnem področju v našem društvu 
kaj spremeniti ali spodbuditi, prosim, da mi svoje želje 
in ideje sporočite na telefonsko številko: 04/518-55-51 

ali na e-pošto: milena.kejzar@siol.net.

Tudi letos, v evropskem letu aktivnega 
staranja in medgeneracijskega dialoga, bo 
potekal vseslovenski prostovoljski projekt 
za učenje veščin računalništva in mobilne 

Mladi prostovoljci bodo tudi letos starejše 
učili, kako uporabljati računalnik in mobilni 
telefon.
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Kot so organizatorji meseca požarne var-
nosti zapisali na zgibanki, je pogost pojav 
po potresu tudi požar, ki ga lahko povzročijo 
poškodovane plinske ali električne napeljave 
ter naprave, poškodovane grelne in kurilne 
naprave, razlitje vnetljivih tekočin, človeška 
nepazljivost in drugo. 

Verjetnost nastanka požara po potresu 
je možno zmanjšati tako, da se poučimo o 
splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje 
požara in v primeru daljše odsotnosti zapremo 
ventil plinske jeklenke ter izklopimo naprave 
iz električnega omrežja. Vnetljive tekočine 
in nevarne snovi je treba varno shranjevati. 
Priporočljivo je, da je v gospodinjstvu vsaj en 
gasilnik ter da ga člani gospodinjstva znajo 
uporabljati. Evakuacijske poti morajo biti vedno 
proste in prehodne. Po potresu je treba poskrbeti 
za svojo varnost in varnost družinskih članov. 
Več o tem in kako se pripraviti na potres, kako 
ravnati med in po potresu ter o splošnih preven-
tivnih ukrepih varstva pred požarom je na voljo 
na spletni strani www.sos112.si. 

V tednu od 1. do 6. oktobra bodo posamezniki 
in ustanove dolžni prilepiti doplačilno gasilsko 

znamko v vrednosti 0,15 evra na vsako poštno 
pošiljko v notranjem in mednarodnem pro-
metu, razen na pošiljke s knjigami, časopisi in 
revijami. Zbrana sredstva bo GZS uporabila za 
izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva 
in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu. 

Gasilci

Po potresu lahko tudi zagori
Bliža se oktober, mesec požarne varnosti, katerega slogan je Po potresu lahko tudi 
zagori. Gasilska zveza Slovenije je skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje 
ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravila deset tisoč plakatov in 
sto tisoč zgibank, na katerih je na voljo več informacij o temi letošnjega meseca 
požarne varnosti. V sklopu aktivnosti ob mesecu požarne varnosti bo 28. in 29. 
septembra 32. državno srečanje društev Mladi gasilec na temo Gasilci v šoli.

V gospodinjstvu naj bo vsaj en gasilnik, ki  naj 
ga člani gospodinjstva znajo uporabljati. 

Kaj morate storiti, 
če izbruhne požar?

Ostanite mirni. Če je do požara že prišlo in niste v 
nevarnosti, ga poskušajte omejiti in pogasiti sami s 

priročnimi gasilnimi sredstvi ali z ustreznih gasilnikom. 
Če to ni mogoče, poskrbite za varen umik ljudi in 

živali ter pokličite 112. Ob klicu povejte: kdo kliče, kaj 
se je zgodilo, kje in kdaj, koliko je ponesrečencev, 

kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju 
nesreče in kakšna pomoč je potrebna. 

Številko 112 lahko pokličete, če potrebujete pomoč 
gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne 

službe ali policijo. Številka je brezplačna, zavrtite pa jo 
lahko na stacionarnem in mobilnem telefonu (tudi, če 

je račun prazen) v vseh državah EU. 
Ne kličite po nepotrebnem na telefonsko številko za 

klic v sili 112, saj boste s tem dodatno obremenili 
telefonska omrežja in operaterje. 

V okviru meseca požarne varnosti bodo po 
vseh gasilskih domovih naše občine potekale 
različne aktivnosti. Kaj vse, si oglejte v spodnji 
tabeli. Več informacij dobite pri predstavnikih 
posameznih PGD po občini.

Lidija Razložnik
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Na Grebljici pod Starim vrhom se je že tradi-
cionalno odvijal Rovtarski bal, srečanje staro-
dobnih kolesarjev in smučarjev iz vse Slovenije, 
prijateljev iz okoliških vasi ter ljubiteljev starih 
običajev. Za dobro vzdušje in ples sta poskrbela 
ansambel Jerneja Kolarja in ansambel ljudskih 

Pri organizaciji, ki je bila sicer v njegovih ro-
kah, so mu na pomoč priskočili številni prijatelji 
in domačini, saj, kot pravi, bi brez njihovega 
znanja in spretnosti težko izpeljal takšen do-
godek. »Ideja za organizacijo in poimenovanje 
prireditve se mi je porodila že pred časom. 
Po že izpeljanem prvem balinarskem turnirju 
v podzemni utrdbi na Golem vrhu sem začel 
razmišljati, da je to odlična lokacija in da tudi 
sam pripravim kakšen zanimiv dogodek. 

Povod za organizacijo je bilo prav sodelo-
vanje z ekipo Poljanske leteče Julije na poletih 
v Ljubljanico junija letos. Ob gradnji letalne 
naprave sem opazil, da imajo ljudje – od kra-
janov, sosedov, prijateljev do staršev – ogromno 
znanja na različnih področjih. Eni so vešči 
odličnega oblikovanja in risanja na računalnik, 
drugi petja, računanja, igranja na odru …, a tega 
ne morejo pokazati. 

Partnerski odnosi – rdeča nit prireditve
»Prireditev Šundar pod gričam pa je bila 

odlična priložnost, da vsa svoja znanja tudi 
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pokažejo. Izkazalo se je točno to, kar sem pred 
tem predvidel, da imajo ljudje res veliko znanja, 
ki je slabo izkoriščeno. Sam sem si z njihovim 
znanjem na prireditvi zelo pomagal,« pripove-
duje Kloboves, doma iz Poljan. 

Prireditev je bila zmes različnih dogodkov in 
prav zaradi tega je nanjo želel privabiti tako mlajše 
kot starejše obiskovalce. Pred vhodom v rov so se 
na devetih stojnicah predstavili obrtniki iz okolice, 
na ogled je bila razstava fotografij, poskrbeli so 
tudi za predstavitev airsofta (športno streljanje). 
Za zabavo otrok je skrbel klovn. Obiskovalci so 
se lahko okrepčali z domačimi dobrotami. 

V rovu, kjer je bilo glavno dogajanje, so 
nastopili Poljanski orgličarji, harmonikašica Ana 
Potočnik s pevkama, kitarist Bert in odličen pevec 
ter igralec klavirja Mark. Za hudomušno vzdušje sta 
poskrbela Ivan Dolenec in Anica Berčič. Celotno 
prireditev je povezovala Jana Jenko. Po končanem 
programu v rovu so se obiskovalci preselili pred 
vhod, kjer je bilo veselo še dolgo v noč. 

»Rdeča nit dogodka so bili partnerski odnosi 
– kako lahko pokažemo staršem, sorodnikom 
in prijateljem, da jih imamo radi. Ni nam treba 
kupovati dragih reči, dovolj je že, da tistega, 
ki mu želimo pokazati, kako radi ga imamo, 
odpeljemo na kepico sladoleda,« pojasnjuje 
študent višje strokovne šole na Bledu. 

Društva nimajo prave volje
Pri organizaciji prireditve so mu veliko 

pomagali tudi krajani Golega Vrha in Kloboves 
je bil zelo presenečen, s kakšnim veseljem so 
mu pomagali in stali ob strani tudi, ko so nasto-
pile težave. »Tu moram omeniti in pohvaliti 
Petra Oblaka, Andrejo in Francko Lamovec 
ter pridnega gozdarja Viktorja. Pri besedilih in 

Šundar pod gričam

Del diplomske naloge izveden v bunkerju
Martin Kloboves je letošnje poletje z odmevnim koncertom, ki ga je naslovil 
kar Šundar pod gričam, poskrbel, da je bilo na Golem vrhu glasno in zabavno. 
Namen prireditve je bila oživitev okolice Golega vrha ter popestritev dogajanja 
v in pred utrdbo Rupnikove linije.

fotografijah mi je veliko pomagala tudi Lucija 
Kavčič. Tudi na občini – oddelku za turizem 
je bila moja ideja o organizaciji zelo lepo 
sprejeta. Njihove besede pa me spodbujajo k 
razmišljanju o novih dogodkih in projektih, ki 
bi lahko popestrili dogajanje v naši občini.« 

Klobovsu do zaključka študija manjkata še 
dva izpita in diplomska naloga na temo Rup-
nikove linije. V njej bo predstavil vse, kar je 
povezanega z njo. Za praktični del naloge pa 
si je izbral organizacijo omenjenega koncerta. 
»V diplomski nalogi se ukvarjam z vprašanjem, 
kako izkoristiti možnosti za oživitev turizma in 
popestritev dogajanja.  Bunker na Golem vrhu 
je ena izmed številnih idealnih lokacij za orga-
nizacijo take prireditve, ki sem jo izkoristil. Naj 
povem še, da je velika škoda, saj je takih lokacij 
v naši občini veliko, a žal niso izkoriščene. 
Predvsem lokalna turistična društva bi lahko 
storila veliko več, saj zato obstajajo. Moje 
mnenje je, da so preveč v zatonu in da ni prave 
volje ter energije, da bi se bolj opazilo njihovo 
delovanje,« je kritičen Kloboves, ki pravi, da 
je z organizacijo prireditve zelo zadovoljen, saj 
je opazil, da so ljudje domov odšli nasmejani in 
dobre volje, kar je najpomembnejše. 

Lidija Razložnik

Obiskovalci igrali rovtarsko ruleto
godcev in pevcev Suha špaga, ki deluje v okviru 
Društva Rovtarji – smučanje po starem, ki je 
tudi organizator bala.

Za nekaj zabave in smeha so poskrbeli tudi 
člani društva – dve ekipi s po štirimi sodelujočimi 
sta se pomerili v slalomu na lesenih smučeh. 
Obiskovalci pa so lahko svojo srečo poskusili 
na rovtarski ruleti. Na klančini je bilo postav-
ljenih nekaj stebričkov, mimo katerih je morala 
iti žogica do polj na spodnji strani, v katerih so 
bile številke. Tekmovalec, ki je po treh metih 
zbral največjo vsoto, je bil zmagovalec. Zmago-
valca so razglasi vsako uro in dobil je  polovico 
denarja, ki je bil vplačan v tisti uri. Kot pravi 
predsednik društva Brane Tavčar, so pred leti 
organizirali tudi kravjo ruleto, kjer je o zmagi 
odločala krava oziroma njen iztrebek. 

Posebnost prireditve je tudi prava rovtarska 
hrana, kot so vampi in rovtarska enolončnica. 

»Nekaj let smo celo vztrajali, da je bila to 
veselica brez čevapčičev, saj smo želeli obisko-
valcem ponuditi pristno rovtarsko hrano,« je še 
dodal Tavčar. 

Poleg Rovtarskega bala, ki ga organizirajo 
vse od leta 2004, Rovtarji že tradicionalno 
organizirajo tudi srečanje harmonikarjev na 
Slemenih ter mednarodno srečanje starodob-
nih kolesarjev in mednarodno tekmovanje v 
smučanju po starem. Obe prireditvi sta v Škofji 
Loki. Člani društva skupaj z ansamblom Suha 
Špaga nastopajo po Avstriji, Nemčiji in na 
Češkem. Povsod jih sprejmejo z navdušenjem, 
saj občinstvo rado sliši pravo staro ljudsko 
glasbo. Skupaj s Folklorno skupino Škofja 
Loka se zadnja leta udeležujejo tudi Europeade, 
največjega folklornega festivala v Evropi, kjer 
prav tako navdušujejo s svojo prisotnostjo.

Lidija Razložnik

Organizator prireditve Šundar pod gričam 
Martin Kloboves

Anica Berčič in Ivan Dolenec sta nasmejala 
obiskovalce.
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Odlično joto sta ob tej priložnosti pohod-
nikom in lastnikom zemljišč ob poti na Kucelj 
pripravila Silvana in Boštjan Jezeršek, za sladke 
dobrote je poskrbela Stanka Homec, kruh pa je 
še dišal po peči Šinkovcove Andreje. Mizarstvo 
Jezeršek je vsem pohodnikom, ki so bili v se-
zoni na Kuclju vsaj 30-krat, podarilo majice z 
napisom ‘Kdor na Kucelj hiti, ta zdravo živi’. 

Na 920 metrov visok Kucelj, dostopen 
iz Studorja, Srednjega Brda in Kopačnice, 
do katerega vodi ‘Pot do zdravja’, kot so jo 
poimenovali, se najbolj vztrajno vzpenja šest 
pohodnikov, in sicer od lanskega marca, kot 
pojasnjuje pobudnica pohodov Andreja Kokalj: 
»Ko sem se upokojila, sem si rekla, da si bom 
vzela več časa zase in počela stvari, ki jih prej 
poleg službe nisem mogla. Tako sem v pro-
stem času večkrat šla na Makovice, tudi na vrh 
Kuclja. Tja gor sem nesla beležko in se začela 
vpisovati. Povedala sem ostalim in začeli so se 
mi pridruževati Kopačani, nato pa še pohodniki 
iz sosednjih vasi in okoliških krajev.« 

Kopačan Jože Reven je izdelal lično skrinji co 
za vpisno knjigo, Stanka Homec pa je priskrbela 
še žig. Vrh, ki kraljuje nad Makovicami, sicer 
vsak dan pozdravi povprečno devet pohodni-
kov, v še tako nemogočih vremenskih razmerah, 
tudi ob toči ali snežnih zametih, pa ga obiščejo 
trije ali štirje najbolj vztrajni. Takih je šest: 
Stanka Homec (v sezoni je zabeležila največ, 
368 vpisov), Cilka Reven (346), Andreja Kokalj 
(336), Majda Peternel (300), Cirila Kokelj (245) 
in Dare Miklavčič (190).

V zadnjem letu se je v beležki zvrstilo 3358 
vpisov.  

Na Kucelj za zdravje in v dobri družbi
Stanka Homec, rekorderka po vzponih, 

pravi, da se kakšen dan tudi dvakrat poda na 
vrh: »Tudi zase je treba nekaj narediti, poskrbeti 
za svoje zdravje. Če greš takoj zjutraj ali pa 
zvečer, saj ni važno, kdaj, greš skozi gozd in 
se napolniš z energijo. Potem polovico lažje in 
hitreje narediš druge stvari.«

Nekateri se med Kuclarje vpisujejo pred-
vsem zaradi dobre družbe. Bernardo Jelovčan je 
navdušil tast Peter: »Iz Kopačnice je na Kucelj 
naj bolj strma pot, v povprečju potrebuješ 45 
minut, je pa lepa priložnost za napolnitev bate-
rij po naporni službi. Pozimi v spodnjem delu 
Kopačnice kakšen mesec sploh ne posije sonce, 
pa pridemo sem gor in se ga naužijemo. Večkrat 
se s sinovoma Juretom in Lukom pripeljemo na 
Kucelj s kolesi preko Leskovice.« Njen sin Jure se 
večkrat na vrh povzpne peš s prijatelji iz spodnjega 
dela vasi: »Ne tekmujemo, kolikokrat se bomo 
povzpeli na vrh, bolj, kako hitro bomo prišli.« 

Soseda Cilka, druga po številu vzponov, 
pravi, da pride skoraj vsak dan: »Kadar sem 
z doma, seveda ne pridem sem gor, sicer pa 
tudi pozimi, v metežu … Stezo smo shodili, 
da je bilo kaj. Najlepše je priti sem spomladi, 
ko ptički pojejo in cvetijo rože, poleti pa je 
najprijetneje zvečer. Upam, da bom letos spet 
čim večkrat tu. Se mi pa dobro zdi, da kakšen 
Kuclar mlajših let prisopiha za mano. Sama sem 
čas vzpona od začetka do sedaj prepolovila.«

Majda Peternel iz Studorja pravi, da se 
je pridružila, ker že 15 let hodi peš vsak dan 
eno uro: »Hodim, kadar se mi zazdi, ne nujno 
vsak dan. Po poti ali na vrhu velikokrat srečam 

kakšnega Kuclarja. Pozimi sva hodili s Stanko. 
Takrat je bilo res noro, bilo je snega, zametov.«

»Prav res,« doda Stanka. »S Porezna je pihal 
leden veter, prekucevali sva se čez zamete, da 
sva jih premagali. Domov sem prišla rdeča, že 
vijoličasta v obraz.«

Za novo leto je bilo prvič, da so se na vrhu 
Kuclja srečali pohodniki iz več okoliških vasi 
ter si voščili novo leto. Ob tej priložnosti so 
dostavili tudi masivno hrastovo mizo in klop, ki 
jo je izdelal Janez Homec iz Studorja. Stanka, 
njegova žena, v smehu pove: »Poglejte, kako 
debela hrastova miza je to. Bomo morali še 
velikokrat priti, preden bo strohnela.«  

Vse več pohodnikov  
in množičnih pohodov

Dare Miklavčič s Srednjega Brda je vsega 
skupaj naštel 190 vzponov. Razlog je njegov 
štirinožec Toša, ki potrebuje sprehod vsak dan. 
»Zakaj ne bi imela oba nekaj od tega?« pravi 
Dare. »Na vreme se ne oziram. Rad se izognem 
dežju ali metežu, a se kljub temu čez dan najde 
pravi čas za vzpon. Do sem potrebujem približno 
pol ure, priti pa je možno tudi veliko prej.«

Sicer so na Kucelj organizirali že več po-
hodov, tudi ob polni luni. Dare je še dodal, da 
na Kucelj ne hodijo samo pohodniki iz okoliških 
vasi: »Zasledil sem tudi dva vpisnika iz Ljub-
ljane, kar nekaj jih je iz Gorenje vasi. V enem 
letu se je obisk kar razmahnil in verjetno ga bo v 
prihodnjem letu še več tudi iz drugih krajev.« 

Kot dodaja Stanka, je Kucelj zelo zanimiva 
pohodniška točka, saj so poti krožno uhojene iz 
treh strani, teren v Makovicah pa spada tudi pod 
okrilje Nature 2000: »To je res najbolj varovano 
območje, tako da je zelo zanimivo, tu so gamsi, 
druge živali, pohodniki veliko nabirajo rastline 
za čaje, gobe …« 

Damjana Peternelj 

Drugo srečanje Kuclarjev

Lani so se pohodniki  
na vrh povzpeli več kot 3300-krat

Kuclarji – pohodniki, ki se redno vzpenjajo na Kucelj nad Kopačnico – so sklenili, 
da bodo pohode na Kucelj zaključili hkrati s Kopaško nočjo (letošnja je bila že 
dvanajsta po vrsti), ki je vsako leto zadnjo soboto v juliju. Zaključni pohod, ki 
se ga je udeležil tudi župan,  so končali na manjši pogostitvi pri TopliČARju. 
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Kuclarji ob zaključku akcije – v sredini Andreja s Kuclarjevim pokalom, ki ga je prejela kot pobudnica vzponov na Kucelj, desno od nje Stanka 
Homec, ki je bila lani največkrat na vrhu.
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Tovrstno tekmovanje so pri nas nazadnje 
organizirali pred dobrimi dvajsetimi leti. 

Štirideset tekmovalcev iz Italije, Avstrije 
in Slovenije  je sodelovalo na dvodnevnem 
tekmovanju, ki so ga obiskovalci spremljali z 
navdušenjem in zanimanjem. Glede na to, da je 
bilo tovrstno tekmovanje prvič, je bila proga bolj 
lahka in tako primerna tudi za tiste, ki so se ga 
udeležili prvič. Jahači so jahali v kategorijah od 
1 do 3 v treh disciplinah in prav zadnja – preska-
kovanje ovir – je odločila zmagovalca. 

Kot je bilo slišati, je očarljivost discipline v 
izzivu, da jahač z istim konjem uspe v vseh treh 
disciplinah. Tisti, ki dobi najmanj kazenskih 
točk, osvoji turnir oziroma etapo za pokal Alpe 
Adria Eventing. 

V kategoriji 1 so prva tri mesta osvojili 
Ariana Berra iz Italije, Michaela Ulbing in Julia 
Elsbacher, obe iz Avstrije. Lina Laura, ena od 
treh slovenskih predstavnikov na tekmovanju, 
je zasedla četrto mesto. V kategoriji 2 so prva 
tri mesta zasedli Mirjam Mayer, Martin Jäger 
in Rainer Wawrik, vsi trije iz Avstije. Katrin 
Knoddam – Hazrati in Almut Wawrik, oba iz 
Avstije, sta v kategoriji 3 zasedla prvi dve mesti, 
na tretje mesto pa se je uvrstila Italijanka Jasmin 
Franza. 

Pokal je sestavljen iz sedmih etap, in sicer treh 
v Italiji, treh v Avstriji in ene v Sloveniji. Etapi v 
Sloveniji tako sledita še dve, ena je bila v začetku 
septembra v Italiji, zadnja pa bo v začetku 
oktobra v Avstriji. Kot je povedal Maksimiljan 

Mednarodno konjeniško tekmovanje

Pr’ Brodarju se je pomerilo 40 jahačev
Avgusta je domačija Pr’ Brodarju gostila mednarodno konjeniško tekmovanje 
Alpe Adria Eventing Cup 2012. Eventing za pokal Alpe Adria Trophy (AAET) 
je tekmovanje treh dežel: Italije, Avstrije in Slovenije. Včasih je bil imenovan 
military in je pomenil preizkus za jahača, ki je moral čim hitreje premagati ovire 
in čim bolj zanesljivo priti na cilj. Danes pa je eventing  kombinacija dresure, 
terenskega jahanja in preskakovanja ovir – vse to so si lahko obiskovalci, bilo 
jih je več kot 300, prvič ogledali na Gorenji  Dobravi.

Tekmovanje je trajalo 24 ur, cilj je bil vzpostaviti 
čim več zvez: sprva so si zadali 900, v dobrem 
tempu pa so naknadno kriterij povišali na tisoč 
vzpostavljenih zvez, ki so ga le za las zgrešili. 

»To tekmovanje se imenuje Field day, kar bi 
lahko prevedli kot delo v naravi. Za večino je 
to prva izkušnja, smo pa že delali tudi 48-urna 
tekmovanja, kar ponavadi poteka od doma, kjer 
imamo že vse postavljeno in je bolj enostavno,« je 
pojasnil predsednik Radiokluba Marmor Hotavlje 
Dejan Novak. Dodal pa še: »Glavno določilo tega 
tekmovanja je, da se ne smeš napajati iz javnega 

omrežja, ampak iz akumulatorjev, agregata, vetrnih 
elektrarn, sončnih celic. Potrebuješ torej antene, 
kable, rotatorje za obračanje anten, računalnike, je 
kar nekaj stvari …, pa šotor, ki nudi streho.«  

Postavitev postaje in antenskega sistema 
se ne sme začeti prej kot 24 ur pred začetkom 
tekmovanja. Uporaba hiš in drugih objektov za 
postavitev anten oziroma antenskih sistemov ni 
dovoljena, razdalja do najbližjega električnega 
priključka ali naseljenega objekta pa mora biti vsaj 
100 metrov. »Mi smo začeli postavljati antene in 
opremo šest ur prej in je zadostovalo. Pomagali so 
nam gasilci, ki so postavili stolp z veliko anteno, 
internet je vzpostavil Polans, da smo bili vključeni 
v omrežje,« je še pojasnil Novak. 

Pobudnik Kamničan 
Radioamaterji Radiokluba Marmor Hotavlje so 

tekmovali na pobudo njihovega člana iz Kamnika, 
Marka Balantiča, ki ima s takšnih tekmovanjih 
največ izkušenj. »To tekmovanje ni prvo, za tek-
movanja med člani izkazujem največ zanimanja. 
Dolgo časa sem bil brez radiokluba, z Dejanom 
sva že od začetka prijatelja, našla sva se in zdaj 
sem tu.« Tako je odgovarjal na vprašanje, kako to, 
da se je Kamničan znašel med Gorenjevaščani. Pri 
tem je še pojasnil: »Poskušamo gledati na to, da 
niso vse zveze enake, nekatere postaje množijo 

seštevek točk, zato je treba ubirati posebno tak-
tiko in vzpostavljati zveze s pravimi postajami.« 
Dejan pa je pristavil: »Kar se vzpostavi zvez zunaj 
Evrope, šteje za posebne točke, če so postaje 
portable (na terenu), mobile (ladje, letala), spet 
prinese večje število točk.« 

In posebnost  letošnjega tekmovanja? Dež 
in veter, ki sta fantom sicer le malo otežila delo. 
Fantje zatrjujejo, da je na prvem mestu druženje. 
»Pomembno je, da se klubski znak aktivira, da je 
v etru, točke pa da niso tako pomembne… Tekmo-
vanje je bila sicer velika priložnost, da  dejavnost 
pobliže predstavimo lokalnim skupnostim, kar 
naši ekipi ni povsem uspelo, saj je obiskovalce 
odgnalo vreme.«  

Zvezo so vzpostavili celo z Novo Zelandijo 
»Veliko zvez smo vzpostavili s severno in 

južno Ameriko (Ekvador, Čile), najdaljša pa je bila 
v Novo Zelandijo,« je povedal Marko Balantič. 

Še nagrade za najboljše? Neke posebne na-
grade ni, po tekmovanju se vsi dnevniki zberejo 
in preverijo, žirija preveri tudi vse zveze. Z 
izidom tekmovanja so bili več kot zadovoljni, 
saj so uspeli v 24 urah vzpostaviti le 26 zvez 
manj, kot so načrtovali. K dobremu rezultatu 
veliko pripomore izkušenost radioamaterjev, 
še priznavajo. Kako visoko se bodo uvrstili, bo 
znano v mesecu ali dveh, ko bodo vsi dnevniki 
obdelani in jih bo preverila tudi žirija.

Damjana Peternelj

Radioamaterji na temkovanju

V 24 urah vzpostavili 974 zvez po celem svetu
Na Javorču je bilo s 1. na 2. september postavljeno posebno prizorišče, kjer so 
trije člani Radiokluba Marmor Hotavlje (Marko Balantič, Dejan Novak, Miha 
Kavčič) s prijateljem Jako Steblovnikom iz Mozirja preskušali svoje meje na 
mednarodnem tekmovanju radioamaterjev Field day SSB 2012. Namen tekmo
vanja je bil vzpostavljanje radioamaterskih zvez z lokacij v naravi, z začasno 
postavljenimi antenami in brez uporabe električnega omrežja.

Božnar, ki je tekmovanje pripeljal v Slovenijo, 
so bili tekmovalci nad Slovenijo in sploh Poljan-
sko dolino navdušeni. »Rad bi se zahvalil vsem 
sosedom in lastnikom zemlje, ki so omogočili 
izvedbo prireditve,« je strnil Božnar.

Lidija Razložnik
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Pri terenskem jahanju je treba na določeni 
liniji preskočiti prepreke na progi, razdaljo pa 
premagati v določenem času.

Fantje po tekmovanju: Jaka Steblovnik (S51JS), 
Marko Balantič (S56CW), Miha Kavčič 
(S54KM) – zgoraj (v rokah drži anteno) in 
Dejan Novak (S56WDN) 

Radioklub Marmor Hotavlje se zahvaljuje vsem, ki ste 
jim pomagali pri izvedbi tekmovanja, predvsem pa 
gasilcem PGD Gorenja vas in Dobračeva, podjetju 

Polans in vezenju Sandi Homec, s. p.  
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Ena najstarejših ro-
marskih poti je Jakobo-
va pot v Compostelo di 
Santiago v Španiji. Ime 
je dobila po sv. Jakobu, 
apostolu, ki je deloval v 
Jeruzalemu in Samariji, 
po nekaterih izročilih pa 

tudi v Španiji. V osmem stoletju so njegove re-
likvije pred Saraceni rešili v Španijo, na mestu, 
kjer so našli posmrtne ostanke, pa so postavili 
cerkev, ki je postala znamenita romarska pot 
Camino de Compostela. 

Jakobovo romarsko kolesarsko pot od 
Slovenske vasi do Trsta sta začrtala leta 2010 
kolesarja Helena in Franc Štefanič. Dolga je 340 
km in je speljana po poteh, po katerih so hodili 
že naši predniki v daljno Compostelo. Sledove 
njihovih poti so odkrili v arhivskih dokumentih 
in slovenskih literarnih delih. 

Z romarskim namenom se nas je zbralo pet 
zakonskih parov, del poti pa nas je pospremil 
tudi poljanski župnik Jože Stržaj.  Prenočevanje 
smo rezervirali vnaprej v Čatežu ob Savi, v 
Situli v Novem mestu, v Stični, na Razdrtem, 
Brezovici na Krasu, enkrat smo načrtovali 
spanje doma. Po načrtu naj bi prekolesarili 
približno 70 km na dan.

Zbirno mesto je bilo v Slovenski vasi, ob 
znamenju in Jakobovi školjki. Najbolj pridni 
so do tu prikolesarili že od doma. Navigator 
Matej je imel vso pot v malem prstu, se pravi 
na GPS-u na kolesu. Oko se nam je kmalu 
prilagodilo na rumene in belomodre školjke 
s kolesom, nameščene običajno na prometne 
znake in razne stebre. Carinik na Obrežju nam 
je pritisnil žig na romarsko listino, ki smo jo 
dobili na sedežu Društva prijateljev sv. Jakoba 
v Sloveniji in pravo romanje se je začelo.  

Malo pred gradom Mokrice smo se polni 
pričakovanj pognali v prvi klanec in teh vso pot ni 
manjkalo, saj pot vodi predvsem po podeželju in 
se izogiba večjih prometnic. Zato je bila pogosta 
»molitev« tudi, »da se le enkrat že pripeljem« na 
vrh klanca. Prva dva dni nam je nekaj »olajšav« 
po vzponih in nepozabnih srečanj pripravil naš 
župnik, ki dobro pozna dolenjske kraje. 

Nepozabni utrinki …
Ob spoznavanju človeških značajev, pri-

jateljstva in solidarnosti na poti je bilo romanje 
od Obrežja do Trsta doživetje raznolikosti 
slovenskih pokrajin, govorice in temperamenta 
slovenskih ljudi in kulturne dediščine. 

Pogled na grad Mokrice, razgled po dolenj-
skih in zasavskih hribih ter po Kostanjevici 
na Krki, obisk Jakobove cerkve v Vavti vasi, 
stati na 15. poldnevniku, ki je obeležen nad 
vasico Vrhtrebnje, in si ogledati veličastne 
baročne mojstrovine kiparja Robbe v Jakobovi 
cerkvi v starem delu Ljubljane so res nepozabna 
doživetja. V hostelu Situla v Novem mestu, 
mestu situl, se nas je dotaknil duh arheoloških 
izkopanin na Kapiteljski njivi in Kapiteljske 
cerkve. V spomin se vtisne Ljubljansko barje, 
pogled po domačih hribih in  raztresenih gričkih 
s cerkvicami na vrhovih, presuhem Krasu in trti 
pa tržaški klanci in Jadransko morje. Kapelice 
in znamenja ob poti so nas spominjala na dogod-
ke, ki so pustili sledove v srcih ljudi in pričajo 
o raznovrstnih umetniških darovih domačih 
mojstrov. Vsak dan je prinesel nova doživetja 
iz nepoznanih kotičkov Slovenije.

Prisrčna so bila nepričakovana srečanja z 
znanci, prijatelji, sodelavci in neznanci, resnična 
spoznanja o preprostosti bivanja, dobroti in 
prijaznosti ljudi, ki smo jih srečevali na poti. 
Brezskrbni pogledi ciganov ob cesti pri Novem 

mestu, dobrodušnost karmeličank po jutranji 
ročni košnji trave in opoldanski molitvi, razgovor 
z varuhom samostanskega »hada« v Stični in 
vzpon na Orle nad Lavrico – nekaterim nedoum-
ljiva postaja, pa štirje obloženi kruhki, ki so sredi 
klancev dali moči desetim lačnim, in nenadoma, 
sredi Razdrtega, pravi bazen za utrujena telesa, 
bodo gotovo ostali nepozabni utrinki s poti.  

Do cilja in nazaj …
Tudi spoznavanje slovenske žlahtne kapljice, 

na katero so nas marsikje povabili domačini, se 
je dogajalo vmes. Med vinorodnimi goricami 
smo obiskali tudi Martinove v Globočicah, kjer 
domuje letošnji kralj cvička Tone Tomše. Med 
drugim smo opazili smerokaze k dežurnim zi-
danicam, tako da žeja tu odpade. Ja, brez tekočine 
je težko kolesariti, ampak kmalu smo spoznali, 
da nam potem dela težke noge, da je kaj.

V spominu bodo ostali tudi že omenjeni 
klanci, predvsem na Orle in na Kraško planoto, v 
Vrabče in Štjak. Na koncu pa spust v dolino, proti 
morju, v Trst. Romanje smo srečno zaključili v 
cerkvi sv. Jakoba v Trstu, kjer je k prijetnemu 
občutku na koncu poti prispeval tudi slovenski 
župnik, ki nam je čestital in nas povabil k maši 
v slovenskem jeziku. Ulilo se je kot iz škafa, 
pričela se je slovenska maša in uspelo nam je 
dobiti celo žig, zadnji na šestdnevni poti. 

Za vrnitev domov nas je čakalo še kolesarjenje 
ob Tržaškem zalivu proti Krasu do Brezovice, kjer 
nam je v gostišču Urška skuhal večerjo malce 
zagrenjeni lastnik, sicer odličen kuhar. Upam, da 
smo mu vsaj malo popestrili tisti konec tedna. Z 
vlakom, ki prevaža tudi kolesarje, smo se peljali 
iz Nove Gorice do Bleda. No, na vlak je treba priti 
pravočasno, da ne zmanjka prostora. 

Kolesarjenje po domači Gorenjski z Bleda se 
je ustavilo že v Lescah. Lačni želodci so terjali 
svoje in natakar nam je obljubil, da bomo običajno 
kosilo dobili hitro, v eni uri. A se heca? No, tako 
je tudi bilo. Za energijo pa nas je na koncu po eni 
uri čakala še kokosova rezina, ki je kot hribček 
skregana z besedo rezina stala na krožniku. 
Simpatičnost natakarja je odtehtala tisto uro in 
veselo smo pognali pedala proti domu. 

V nedeljskem popoldnevu smo srečno priro-
mali čez Kranjsko-Sorško polje do doma in se 
polni nepozabnih vtisov poslovili ob znamenju s 
sv. Jakobom pri Demšarjevih na Visokem.

Tadeja Šubic

Poletna potepanja

S kolesom po slovenski Jakobovi poti
Nekdaj so bila romanja poleg duhovnih spoznanj tudi kulturno doživetje, spozna
vanje narave in morda tudi začetek sodobnega turizma. Romanje po kolesarski 
slovenski Jakobovi poti, ki je bila označena leta 2010 in poteka od Slovenske 
vasi (blizu mejnega prehoda Obrežje) do Trsta, je doživetje z vsemi čutili. Na 
poti se nam odkrivajo najbolj skriti deli Slovenije, po katerih so Slovenci  nekdaj 
romali v Compostelo di Santiago v Španiji.

Med dolenjskimi zidanicami

Romarji v Slovenski vasi z leve: Miro in Milena Stanonik, Cilka in Anton Krek, Jaka in Tadeja 
Šubic, Martina in Janez Hrovat, Matevž in Tadeja Šubic, župnik Jože Stržaj.
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O dijakih, profesorjih, dogodkih, dejavnostih, 
tekmovanjih in uspehih lahko preberemo tudi v 
letopisu. Število srebrnih in zlatih odličij ter prvih 
mest na državnem nivoju, ki so jih dosegli dijaki iz 
obeh osnovnih šol naše občine, je kar precejšnje. 
Na prijetni zaključni prireditvi ob koncu šolskega 
leta smo spoznali najboljše in ni jih bilo malo. 
Letos je bilo odličnih dvanajst dijakov, eden je 
prejel bronasto priznanje iz programa MEPI. Med 
dijaki sta posebej uspešna nekdanja učenca OŠ 
Poljane Matic Proj, dijak 3. letnika, ki je prejel 
zlato priznanje iz matematike (mentorica Manca 
Čadež), zlato priznanje iz logike (mentorji: Kle-
men Stegu, Jaka Kavčič in Luka Šturm) ter osvojil 
prvo mesto in zlato plaketo iz kemije (mentor 
Janez Šušteršič), ter maturantka Neža Alič, ki je 
osvojila prvo mesto in zlato plaketo iz biologije in 
se tako uvrstila na olimpijado znanja iz biologije 
v Singapurju ter tam za las zgrešila pohvalo za 
visoke standarde znanja. 

Čemu kot ravnatelj pripisujete tak uspeh?
Velika bera priznanj ni naključje. Je posledica 

dela in motiviranosti naših učiteljev, ki dijake na 
tekmovanja posebej pripravljajo, ter posledica 
talentiranosti, motiviranosti in delavnosti naših 
dijakov, ki so v šolsko delo in v priprave na tekmo-
vanje pripravljeni vlagati veliko truda. Prav nobeno 
priznanje ni posledica zgolj dijakovega talenta. 

Ali šola intenzivno dela z nadarjenimi in 
uspešnimi dijaki, kakšno je v splošnem to 
delo in kako ga sprejemajo profesorji? 

Na Gimnaziji Škofja Loka sledimo konceptu 
za delo z nadarjenimi dijaki, z njimi pa smo se 
posebej ukvarjali še pred uveljavitvijo koncepta. 
Z nadarjenimi dijaki delamo v okviru dejavnosti, 
ki jih ponujajo posamezni strokovni aktivi. 

Tako imajo zainteresirani dijaki možnost, 
da pridobijo dodatna znanja iz vseh disciplin v 
naravoslovju, družboslovju, materinščini in tujih 
jezikih. Ker so vsi ti dijaki zelo sposobni, mentor 
lahko pripravi zanje individualizirani program, ki 
omogoča prilagajanje drugih šolskih obveznosti in 
spremljanje od prvega letnika dalje. Na nekaterih 
dejavnostih je teh dijakov veliko (program logika, 
matematika za nadarjene), včasih pa le nekaj (npr. 
v naravoslovju: biologija, kemija), tako da mentor 
s kandidatom dela individualno. 

Kakšne so olajšave za take dijake? Ali 
imajo možnosti za poseben status?

Če se dijak uvrsti v nadaljnji izbor (npr. na 
državno tekmovanje ali v predizbor za nadaljnja 
tekmovanja), pridobi status dijaka tekmovalca , ki 
mu omogoča, da svoje redne šolske obveznosti pri-
lagodi pripravam na tekmovanja. Ta potekajo tako 
na šoli, v veliko primerih pa tudi na posameznih 
fakultetah ljubljanske univerze, tudi ob sobotah. 

Skratka, delo z nadarjenimi zahteva veliko 
logističnega dela v šoli, predvsem pa veliko 
dodatnega dela z mentorjem oz. mentorico 
posameznega predmeta, ki je v veliko primerih 
poplačano z odličnim rezultatom. 

Kakšna je primerjava škofjeloške gimna
zije z ostalimi v Sloveniji?

Kar se tiče tekmovanj in rezultatov tekmovanj 
iz znanj uradne centralne evidence ni. Dobimo le 
rezultate posameznih tekmovanj, iz katerih lahko 
razberemo, kdo vse je tekmoval oz. kakšen je re-
zultat naših dijakov. Iz letošnjih poročil, tudi tistih z 
olimpijad, razberemo, da se poleg dijakov Gimna-
zije Škofja Loka na mednarodnih tekmovanjih 
najpogosteje pojavljajo  dijaki Gimnazije Bežigrad 
in Gimnazije Vič iz Ljubljane ter Druge mariborske 
in Prve celjske gimnazije. Tudi rezultatov splošne 
mature ne moremo primerjati med sabo, ker šole 
dobimo rezultate samo za svoje dijake.

Imamo pa primerjavo rezultatov mature na 
naši šoli ter državno povprečje. Ta primerjava 
kaže naše nadpovprečne rezultate, na kar smo 
zelo ponosni. Mislim, da veliko pove tudi 
podatek, da gredo pri nas na spomladanski rok 
splošne mature praktično vsi dijaki četrtega 
letnika. Naši rezultati so dobri, zato nam primer-
java z drugimi šolami kaj malo pomeni. 

Ali lahko primerjate dijake iz obeh osnov
nih šol naše občine z ostalimi? Bi morale 
kateremu področju dati več poudarka?

Vsako leto vpišemo več kot 140 novih dijakov, 
ki prihajajo iz različnih osnovnih šol naše regije. 
Med seboj so si zelo različni, tako osebnostno ka-
kor tudi po predznanju. Kljub temu da so vsi (zelo) 
uspešno končali devetletko, je nemogoče, da bi 
imeli enako predznanje. Ravno zato je potrebno, 
da jih v prvem letniku seznanimo tudi z različnimi 
strategijami učenja in motivacije, kajti prehod iz 
osnovne v srednjo šolo ni enostaven. 

Prizadevamo si, da bi se v tem letu uspeli 
srečati tudi z učitelji zadnje triade osnovnih 
šol, da predstavimo način dela ter obseg in nivo 
zahtevanih znanj. Morda bomo uspeli s skupnimi 
močni na ta način prehod med osnovno in sred-
njo šolo nekoliko zgladiti. Opažamo, da k nam 
prihajajo dobri dijaki, ki pa jim je v osnovni šoli 
uspevalo brez posebnega vlaganja oziroma učenja. 
Taki dijaki imajo pogosto na začetku težave. 

Ko pa ugotovijo, da je uspeh na gimnaziji 
bolj posledica dela kot talenta, se stvari uredijo. 
Prej ko pridejo do tega spoznanja, lažje je. 
Opažamo tudi, da jim med letom zmanjka mo-
tivacije oz. »se ne znajo učiti«, kot rečemo, ali 
pa se enostavno »izgubijo«. Na to smo izredno 
pozorni in šolska svetovalna služba skupaj z 
razredniki ima vedno več dela. 

Na Gimnaziji Škofja Loka pričakujemo in si 
želimo dijakov in dijakinj, ki bodo motivirani za 
delo in vedo, za kaj so prišli k nam. Vse ostalo 
pride kasneje. 

Lahko pa rečem, da so dijaki iz »vašega 
konca« zelo prijetni, prijazni, odprti in v večini 
primerov nimajo težav s prilagajanjem. Mi smo 
jih zelo veseli. 

Kaj svetujete bodočim dijakom za uspešen 
začetek in uspešno delo v srednji šoli?

Kot sme že omenil, vsako leto opažamo, da 
se večina v osnovni šoli ni veliko učila, a so bili 
uspešni. Na začetku kažejo veliko odvisnost od 
učitelja in imajo do njih nerealna pričakovanja, 
niso vešči zapisovanja in težko kombinirajo učenje 
iz zapiskov in učbenikov hkrati, kažejo težave pri 
ločevanju bistvenega od nebistvenega v besedilu, 
dijaki so kritični do ocenjevanja učiteljev, svojega 
znanja ne znajo realno oceniti.

Zato bi dijakom svetoval, naj se ne zanašajo na 
način dela, ki se jim je obrestoval v osnovni šoli. 
Čim prej naj začnejo z delom, naj bodo vztrajni, 
temeljiti, natančni in naj glede učenja upoštevajo 
nasvete učiteljev in svetovalne delavke. 

Pa še vaša popotnica dijakom za začetek 
leta.

Ne oziraj se na to, od kod prihajaš, temveč 
glej, kam greš. Profesorski zbor škofjeloške 
gimnazije želi vsem dijakom uspešno delo v 
novem šolskem letu. 

Tadeja Šubic

Jože Bogataj, ravnatelj Gimnazije Škofja Loka

Uspeh na gimnaziji  
je bolj posledica dela kot talenta
Iz naše občine se vsako leto odloči za gimnazijske programe kar nekaj dijakov. 
Večina jih obiskuje gimnazijo v Škofji Loki. Nekateri med njimi so izjemno 
uspešni tako pri rednem programu kot tudi na različnih tekmovanjih, v šolskem 
letu 2011/12 so se še posebej izkazali v logiki, matematiki, biologiji, ruščini in 
angleščini ter programu MEPI. Kako poteka delo s temi dijaki in kaj dijakom 
svetuje pri njihovem vsakdanjem delu, nam je povedal ravnatelj Jože Bogataj.
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Starši so bili ob kasnejšem prihodu in ob 
pogledu na dobitek nekoliko manj navdušeni 
kot ona, a vrniti jih nikakor ni želela. Bo deklica 
skrbela za živali? Se jih bo naveličala?  Kje in 
kako bodo končali svoje življenje? V tem pri-
me ru sem prepričana, da bodo v skrbnih rokah 
in bo zanje poskrbljeno, saj je vseeno, ali skrbiš 
za pet ali šest štirinožcev. 

Kaj pa, če otrok vztraja pri tem, da bi rad žival 
in mu jo kupimo iz ljubega miru? Kaj pa, če dobi 
žival za darilo ali za igračo? Otroku ne kupuj-
mo takih daril in tudi drugim odsvetujmo taka 
presenečenja. Hčerka je dobila za tretji rojstni 
dan kužka mešančka in bilo je presenečenje 
za celo družino, kajti imeli smo že celo knjigo 
preštudirano, kakšnega psa bomo kupili. Pasma 
je padla v vodo, knjižice o čistokrvnosti ni bilo 
treba urejati, misli na razmnoževanje lepih 
škotskih terierjev so se razblinile. 

Poskusno lastništvo med počitnicami
Tudi tega mešančka smo sprejeli, se nanj 

navezali in bili vsi potrti, ko so zavore to-
vornjaka prepozno zaškripale. Še sreča, da je 
šestletna lastnica pobegnila čez cesto pred njim. 
Žalostno je tedaj, kadar starši ne znajo presoditi 
svojega otroka, svoje potrpežljivosti in priprav-
ljenosti prevzeti odgovornosti za žival. Kupijo 
ali prinesejo jo otroku, lastnik se naveliča 
skrbeti zanjo in darilo oziroma presenečenje je 
priklenjeno na verigi, leži v zanemarjeni kletki 
ali se potepa po vasi. Veselo navdušenje preide 
v žalosten konec, zato se je o takšnem nakupu 
treba večkrat temeljito pogovarjati. Ti pogovori 
naj bodo pogosti – starši hitro začutijo željo 

Kotiček za starše

Prepričajte se, da je otrok pripravljen na odgovornost
Vsak začetek šolskega leta pričnemo z druženjem vaščanov, krasnim programom, 
brez srečelova pa si seveda piknika ne predstavljamo. Lansko leto smo zelo 
uspešno prodali vse srečke, ker so si otroci želeli ljubkega zajčka, ki je čakal na 
srečneža. Letos je srečk zmanjkalo, še preden smo napovedali, da se prodajajo. 
Dva prelepa ptička je dobila deklica, kateri je babica kupila srečko. Kaj zdaj?

otroka, prav tako tudi pripravljenost otroka za 
delo pri skrbi za hišnega ljubljenčka. 

Dobro je, ko prijatelji gredo na dopust, da mi 
prevzamemo njihovo žival, nato pa opazujemo, 
kakšno je navdušenje nad čiščenjem smrdečih 
ostankov. Otrok bo spoznal v tednu dni mnogo 
zanimivih stvari, med drugim, da je treba vsak 
dan skrbeti za hrano, da žival zahteva družbo 
dalj časa na dan, da pridejo s skrbjo za žival 
tudi nevšečnosti, lahko nam pobegne, zboli, 
pojavijo se uši ali bolhe, lahko zelo zaudarja, se 
neprijetno oglaša, kar moti sosede, lahko smrči, 
si želi že zgodnje jutranje pozornosti … 

Odgovornost je na starših
Vsakršno ukvarjanje s hišnim ljubljenčkom 

nam vzame veliko časa in v prvi vrsti o odgo-
vornosti zanjo morajo razmisliti starši. Otroci 
morajo biti že kar precej stari, da so lahko 
odgovorni za psa. Ko so mlajši, jim privoščimo 
ribice, s katerimi ni toliko dela, miške, hrčke, 
morske prašičke, čeprav zahtevajo redno 
čiščenje. Tudi mačke so precej samostojne. 

Pri nakupu psa pa dobro razmislimo, ali je 
otrok pripravljen vstajati pred poukom in ga 
voditi na sprehod, ima čas v popoldanskem 
času za ukvarjanje z njim. Pes je kakor majhen 
član družine, ki rabi čas za sprehode in igranje, 
peljati ga je treba na potrebo, ga hraniti, ga 
učiti, najbolje ga je voziti v pasjo šolo, sicer je 
nesocializiran. 

Odrasli se moramo zavedati, da je žival 
odgovornost odraslih, ne otrok. Otroci so 
premajhni za tako odgovornost, kljub temu da 
pred nakupom zatrjujejo, da bodo oni skrbeli 

zanjo. Od njih lahko pričakujemo, da bodo 
opravili nekatera dela ob spodbudi staršev. 
Otroci ne morejo skrbeti zase, kaj šele da bi 
skrbeli za žival. Lahko jim zaupamo manjša 
opravila pri skrbi za novega člana v hiši, na ta 
način si razvijajo spretnosti in se učijo odgovor-
nosti. Po nakupu je otroku prepozno očitati, da 
si je prej žival želel in obljubil, da bo nanjo 
pazil, kajti starši morajo biti tisti, ki rečejo 
zadnjo besedo. 

Ko sem obešala perilo, sem starejši hčerki 
rekla, naj varuje dojenčka, saj si ga je vendar 
tako močno želela, pa mi je odgovorila, da 
samo toliko, da bi ga videla. Še dobro, da ni 
bil dojenček naročen zaradi njene želje. Tako 
je z željami, a ne samo pri otrocih, tudi odrasli 
imamo včasih take, ki presegajo meje naših 
zmožnosti, zato naj imajo otroci našo podporo. 
Navajamo jih na samostojnost in odgovor-
nost, ki jo do odraslosti osvojijo z našo pravo 
pomočjo. S skrbjo za žival otroci pridobijo 
veliko izkušenj ter razvijejo pravo mero odgo-
vornosti in samostojnosti.

Jana Rojc

OŠ Poljane

Petošolci so zaplavali v novo šolsko leto

Še preden so prišli na cilj, so si v Luki Koper 
ogledali pristanišče, v katerem pa ni bilo gneče, 
saj je bila na privezu zasidrana samo ena ladja. 

in deževalo je ves dan, tako da so kopanje iz-
peljali v notranjem bazenu. Zaradi razmočenega 
terena so odpadle tudi športne dejavnosti v 
večernih urah. Učenci so ustvarjali v notranjih 
prostorih, kasneje pa se odpravili na ples, ki so 
ga vodili izkušeni animatorji.

V naslednjih dneh je bilo vreme lepo, zato 
so plavalne, učne in športne dejavnosti potekale 
na prostem. Vsak dan se je začel z jutranjo 
telovadbo ter končal z družabnimi igrami in 
pravljico. Učence je obiskala tudi vrtnarka in 
jim razkazala park z zanimivimi rastlinami, ki 
jih ne najdemo v naših krajih. Pa tudi v Piran 
so se odpravili, in to kar z barko. Tam so si 
ogledali akvarij, Tartinijev trg in naredili še 
skupinsko fotografijo. Kar nekaj časa pa so 
posvetili pripravam na zaključni večer, ki je 
lepo zaokrožil morske užitke.

Bernarda Pintar

Poletna šola v naravi za poljanske petošolce vsako leto poteka na Debelem 
rtiču. Učenci se tja odpravijo že v zadnjih dneh avgusta, vrnejo se v prvih sep
tembrskih dneh.

Debeli rtič je bil ob prihodu obsijan s soncem 
in od dolgotrajne suše nekoliko manj zelen kot 
prejšnja leta. Po namestitvi v sobah je sledilo 
kosilo in po kratkem počitku informacije o 
učnih dejavnostih. Ker je osrednji namen šole 
v naravi učenje plavanja, so se otroci hitro 
preoblekli v kopalke in odšli na plažo, po 
razdelitvi v skupine pa že zaplavali. Ugotovili 
so, da je morje še vedno slano in prav prijetno 
toplo. Zato so se v nadaljevanju prepustili tudi 
prijetnim sončnim žarkom. Po večerji je sledil 
sprehod v okolici zdravilišča. Zaradi utrujenosti  
je zvečer hitro sledila priprava na spanje, pred 
tem pa še obvezna pravljica.

Uvod v naslednji dan je narekovala nevihta 



28

Poletje pred novim šolskim letom je bilo glede na stanje v 
državi in na Ministrstvu za šolstvo precej stresno za vod
stvo šole in tudi učitelje. Učenci so del inovacij in direktiv 
ministrstva občutili že prvi dan s spremenjenimi voznimi 
redi in pričetki pouka.

 Novo šolsko leto se je še posebej slovesno začelo za vse prvošolce. 
V Gorenji vasi so napolnili dva razreda. V Lučinah so se v kombinirani 
oddelek prvega in drugega razreda vključili štirje prvošolci. Na Sovod-
nju pa je enajsterica prvošolcev dvignila skupno število učencev kar na 
devetinštirideset. 

Prvošolce in starše sta prvi dan obiskala in pozdravila župan Milan 
Čadež in ravnatelj Izidor Selak. Slednji je prebral tudi poslanico predsed-
nika države. Župan je prvošolce obdaril s slovensko zastavo v upanju, da 
bodo družine z izobešanjem simbola ob državnih praznikih še navzven 
pokazale zavednost in pripadnost narodu.

V času poletne tišine so se v šolskih prostorih dogajale tudi posod-
obitve. Tako so učenci septembra na centralni šoli odprli šestnajst novih 
vrat v učilnice. Učiteljica angleščine in njeni učenci so se srečali v prenov-
ljeni in povečani učilnici, za kar imata zasluge tudi oba hišnika. Mojstri 
krovci so prekrili polovico od načrtovane druge tretjine pločevinaste 
strehe, za več je zmanjkalo denarja. Novih tabel so se razveselili tudi 
učenci in učiteljice na podružnični šoli Sovodenj. Prvotne težke table, 
še iz časa prenove učilnic za celodnevni pouk v letu 1976, so avgusta 
lastnoročno demontirale in iz prostorov odstranile kar delavke same.

Milka Burnik

Julija je potekala že peta poletna šola glasbe. Mentorica in idejna vodja 
profesorica Maja Tajnšek  je tokrat ponudila nekaj polovično subvencioni-
ranih mest. Zaveda se pomena preživljanja prostega časa mladih. Kulturno 
umetniško društvo Glasbene muze, ki je že vsa leta organizator poletne šole, 
je od letošnjega leta tudi član slovenske mreže prostovoljstva.

Pet dni so se udeleženci s Sovodnja in okolice intenzivno posvečali igranju 
na instrumente ter ostalim glasbenim dejavnostim. Tokrat je za pomoč in 
strokovno asistenco poleg mentorice poskrbela študentka glasbene peda-
gogike Polona Bončina, ki je otrokom razkrivala svet glasbe. Nekajkrat so 
se v tednu dni družili tudi z udeleženci poletne šole glasbe iz Idrije in aktivno 
preživeli skupni čas. Brez dobrega sodelovanja s podružnično šolo in vodjo 
Milko Burnik seveda ne bi šlo. Kot vsa leta nam stoji ob strani, za kar se ji 
vsi zahvaljujemo. Tak način preživljanja dela počitnic dokazano nudi večji 
napredek v igranju na instrument, saj je delo strnjeno, zelo intenzivno, otroci 
so motivirani in spočiti, ker nimajo vsakodnevnega pouka v osnovni šoli, in 
napredek je zato res velik. 

Zadnji dan poletne šole so udeleženci s Sovodnja in Idrije povabili v 
goste vse otroke vrtca na Sovodnju. Pripravili so jim polurni nastop, skupaj 
so zapeli, predstavili pa so jim še klavir. Zanje je  bilo to izjemno doživetje, 
saj so lahko na klavir ob pomoči tudi zaigrali. S tem so dobili pristen stik z in-
strumentom in idealno popotnico za morebitno bodoče igranje. Višek poletne 
šole pa je bil zaključni nastop na domačiji Na Ravan v Cerkljanskem Vrhu, 
od koder je doma tudi najmlajša udeleženka. Sledila sta še ogled kmetije in 
pokušina domačih sirov, ki jih tam izdelujejo že dolga leta. 

V jeseni na Sovodnju in okolici pripravljajo akcijo iskanja talentov.
Marija Rijavec, tajnica društva

Poletna glasbena šola na Sovodnju

Izpopolnjevali so se v igranju na 
inštrumente

Manj peče pri rezanju, je lepa dekoracija manj 
barvitim solatam, okus je neprimerljivo boljši, kot 
ga ima bela, in zdi se mi, da imamo po rdeči čebuli 
manj težav z zadahom. Drobno narezani zeleni 
listi čebule dajejo čudovit okus vsem solatam. V 
zelene liste lahko damo sir in popečemo, je hitro 
pripravljeno in okusno. Gospodinje jo uporabljajo 
skoraj pri vsakem kosilu, za razne narastke, so-
late, zelenjavne juhe, kot dodatek v priloge, kot 
začimbo, k mesnim jedem, k ribam … 

Občasno mi vonj po čebuli povzroča velike 
težave, a zaradi zdravilnih moči, ki jih ima, 
malo stisnem zobe. Je pa zares neprijetno, ka-
dar po praženju smrdijo notranjost in okolica 
prostorov, kjer se kuha odvija. 

Ta zelenjava oziroma začimba je na našem 
jedilniku pomembna predvsem zaradi zdravilnih 
učinkovin. Deluje antiseptično in menda 
preprečuje rakasta obolenja. Stare gospodinje 
jo poznamo kot uspešno zdravilo pri odprav-
ljanju kašlja in prehladnih obolenj. Rahlo jo 
popečemo, položimo na kuhinjsko krpo in 
damo na prsi. Pazimo, da se ne opečemo. Tak 
obkladek večkrat pripravimo in zagotovo bomo 
odpravili močan kašelj in hripavost. Za otroke 
do dveh let teh obkladkov ne pripravljajmo. 

Zmešana z medom ne smrdi 
Če imate težave s prehladom ali nahodom, 

si pripravite sirup: Nasekljajte tri srednje velike 
čebule, zmešajte z medom, precedite ali stisnite 
skozi gazo. V kombinaciji z medom čebula izgu-
bi svoj neprijeten vonj in okus. Sirup pijte eno do 
dve žlički naenkrat, večkrat na dan. Tej mešanici 
lahko dodaste tudi sok ene limone. Mešanica ni 
okusna, a je zdravilna in hkrati pomirja. 

Čebula, ki jo skuhamo v mleku, odpravlja 
trebušne krče in vetrove. Pri vnetem grlu si na 
kolobarje nerezano čebulo polagajte na vrat ter 
tilnik in vnetje bo kmalu izginilo. Čebulni sok 
vmasirajte v lasišče in odpravili boste prhljaj in 
izpadanje las. Ljubitelji čebule lahko preizkusite, 
če ženskam zares povzroča svilnato polt, moškim 
pa vrača spolno moč. 

Vsebuje veliko vitaminov in mineralov, zato 
zdravilno vpliva na notranje organe, usklajuje 
in spodbuja njihovo delovanje.  Brala sem, da 
odpravlja vetrove, kar si ne bi upala trditi. Po zelo 
okusnem in samo s čebulo pripravljenem golažu 
ima nemalo kdo težave z vetrovi v naslednjih 
dveh dneh. Je pa verjetno res, a jaz mogoče še ne 
znam uporabljati pravih začimb, da kdor uporabi 
pri kuhanju s čebulo veliko različnih in pravih 
začimb, potem teh težav nima. 

Ljudem, ki imajo težave z želodcem, pa odsve-
tujejo uživanje jedi s čebulo. Težje prebavljiva kot 
surova je kuhana čebula, najtežje pa pečena. 

Njiva primernejša od vrta 
Zaradi vedno večjega osveščanja ljudi glede 

domače pridelane zelenjave se je uporaba 
čebule v zadnjih letih potrojila. Na biokmetijah 
gre veliko hitreje v prodajo, saj se gospodinje 
zavedajo zdravilnih učinkovin in brez umetnih 
gnojil pridelane zelenjave. Doma na vrtu jo je 
zelo težko pridelovati, ker zahteva bolj grobo, 
ilovnato, njivsko zemljo in ne preveč pognojeno 
ter prerahljano. Na njivi dobimo neprimerno 
bogatejši, to je debelejši pridelek kakor na vrtu 
ob hiši. Sicer pa nekatere kuharice z veseljem 
uporabljajo bolj drobno čebulo. 

Pri pomladnem sajenju pazimo, da je ne po-
sa dimo na isto gredico, kot je bila prejšnje leto, 
sadimo jo na dan za plod in takoj jo pokrijemo s 
kopreno, zaradi čebulne muhe. Do petnajstega 
maja jo pustimo pokrito, potem ni več nevar-
nosti, da bi v njej našli drobne rjave črvičke, ki 
preprečijo razvoj in rast zdravega ploda. 

Približal se je čas za shranjevanje pridelka. 
Zelo lepo je, če čebulo spletemo v kito, le zeleni 
deli naj bodo skoraj suhi, da nam ne bo pričela 
gniti. Sicer je najbolje, da je za prezimovanje 
razprostrta v zabojčkih v kleti. Pregovor pravi, 
eno jabolko na dan prežene zdravnika stran, ena 
čebula na dan pa prežene zdravnika pa še koga 
stran. Le jejte jo v velikih količinah, če vam okus 
in nos dovoljujeta, zares je zelo zdravilna.

Jana Rojc

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Novo šolsko leto  
je postreglo z novostmi

Iz domače lekarne

Čebulni obkladki proti kašlju
Poznamo več vrst čebul, a na naših vrtovih se pojavljata rumena in rdeča, 
občasno tudi srebrna spomladanska. Dolgo sem mislila, da je vseeno, katero 
čebulo posadiš. Belo sem imela za boljšo, a letos sem ugotovila, da je rdeča 
čudovita za dodatek k paradižniku, mešanim solatam, k fižolu …
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Na turnirju so sodelovale štiri ženske ekipe, 
in sicer  ŠDMH  Zverine (Simona Dolinar, 
Karin Žavbi, Meta Sporiš, Mirjam Rupnik, 
Nela Mlinar, Tina Mlinar, Katja Mrak, Ana 
Marija Košir, Barbara Gabrovšek in vratarka 
ter kapetanka Laura Žavbi), FBK Ljubljana 
ter češki ekipi Elite in Elite Junior. Kot je 

povedala Simona Dolinar, sta bili češki ekipi 
dokaj težki nasprotnici. »Prvi dan smo igrale 
z obema češkima ekipama, prvo tekmo smo 
zmagale z 2 : 1, drugo pa izgubile s 4 : 1 
proti ekipi Elite Juniors. Naslednji dan smo 
odigrale tekmo z ekipo FBK Ljubljana, ki smo 
jo premagale. Pomerile smo se še v polfinalu, 

kjer smo jih še enkrat premagale in se uvrstile 
v finale,« je dodala Dolinarjeva. V finalu so 
bile njihove nasprotnice Čehinje iz ekipe Elite 
Juniors. Nadaljevala pa: »Nasprotnic se nismo 
ustrašile, ravno obratno, v igro smo se podale 
z nekoliko spremenjeno taktiko, ki se nam je 
na koncu obrestovala. Zmage smo bile vse 
izredno vesele, saj nam pomeni potrditev, da 
lahko konkuriramo tudi državam, ki veljajo za 
floorball elito. S tem ne mislimo zgolj na svojo 
ekipo, temveč na vso Slovenijo.« 

Zverine se pripravljajo na bližajoče državno 
prvenstvo, reprezentantke pa februarja nasled-
nje leto čakajo tudi kvalifikacije za svetovno 
prvenstvo, ki bo po vsej verjetnosti na Poljskem. 
Kot pojasnjuje Dolinarjeva, v Sloveniji velike 
konkurence v floorballu ni (dekleta iz Borov-
nice, ŠDMH Zverine in dekleta iz Ljubljane), 
zato v državni ligi že drugo sezono igrajo 
mešano in z moškimi ekipami. 

Igralke iz vseh treh omenjenih klubov igrajo 
tudi v reprezentanci. Zverine so se v letošnjem 
letu udeležile nekaj lokalnih turnirjev (npr. Dan 
športa in zabave v Gorenji vasi), nekaj igralk pa 
se je udeležilo tudi Czech open, kjer so dosegle 
izvrstne rezultate. Dobre rezultate beležijo tudi 
v državni ligi, saj so osvojile 5. mesto med 
moškimi ekipami. 

»Dekleta se med sabo res dobro razumemo, 
saj se ne družimo zgolj ob igranju floorballa, 
temveč tudi ob drugih priložnostih. Biti v ekipi, 
kjer se dobro počutiš, je po mojem mnenju nekaj 
najpomembnejšega,« je pripovedovanje zaključila 
Dolinarjeva. Lidija Razložnik

Floorball

Zverine zmagale na močnem mednarodnem turnirju
Floorball ekipa Zverine, ki delujejo pod okriljem ŠDMH, so letošnje zmago
valke mednarodnega floorball turnirja SLOOPEN. V finalu so z rezultatom 2 : 
0 premagale češko ekipo Elite team Juniors.
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Dekleta so z zmago na turnirju potrdila, da so kakovostna ekipa.

Tretja dirka odprtega slovenskega državnega 
prvenstva v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 
je konec avgusta v Poljansko dolino priva-
bila voznike iz sedmih evropskih držav. Naš 
najhitrejši tekmovalec Patrik Zajelšnik, sicer 
Slovenec z začasnim prebivališčem v Nemčiji, 
je bil v skupni razvrstitvi odličen drugi. Naš 
drugi najhitrejši je bil Marjan Smrdelj, ki je 
dosegel osmi rezultat. 

Daleč najbolj razburljiv boj se je vnemal 
za najvišja mesta državnega prvenstva, saj je 
postregel z zmago povratnika Sandija Boha 
pred presenetljivo hitrim Cerkljanom Radom 
Raspetom in Alešem Prekom. Slednji je sicer 
pred tem dobil že dve gorsko hitrostni dirki, 
tako v Ajdovščini kot na Gorjancih. V diviziji 
I je suvereno zmagal Daniele Trani, v Diviziji 
II pa je bil najboljši Leon Vodopivec. V Yugo 
pokalu je bil zmagovalec domačin Aleš Žakelj. 
Najhitrejše dekle na dirki je bila stara znanka 

GHD Lučine 2012

Novi organizator in nov rekord proge
Favorit dirke, Italijan Denny Zardo, večkratni italijanski in evropski prvak, je na 
nedeljski vožnji postavil nov rekord proge, katerega lastnik je bil od lani Čeh Milan 
Svoboda (2:05,35). S progo se je sicer spopadlo izredno število tekmovalcev, kar 
89 (čeprav je bilo predprijavljenih še precej več), organizator pa je naštel tudi 
rekordno število obiskovalcev. Po ocenah naj bi jih bilo kar okrog 5000.

Lučin, Italijanka Gabriela Pedroni, ki je v skup-
ni razvrstitvi sicer dosegla 12. najboljši čas.  
Najhitrejša Slovenka je bila Nevenka Merkač 
na skupno 55. mestu.

V FIA evropskem pokalu v gorskih dirkah je 
slavil Dan Michl, Fia Mednarodni Challenge pa 
je postregel z zmago Poljaka Gregorza Dude.

Vzdušje je sicer na nedeljski dirki nekoliko 
upadlo med prvo vožnjo, ki je bila večkrat 
prekinjena zaradi tehničnih okvar nekaterih 
vozil ter nesreč na progi in je potekala kar tri 
ure. Drugi dve vožnji so do konca izpeljali 
mnogo bolj tekoče, za ogrevanje ozračja pred 
spopadom konkurence pa so skrbeli predvozniki 
ter drifterji. V AMD Zvezda so veseli, da je 
prireditev dobro uspela, kot je zatrdil njihov 
predsednik in obenem direktor letošnje dirke 
Samo Golobič: »Vreme nam je služilo, dirkači 
upam, da so zadovoljni, prav tako gledalci.« 
Miran Prelog, pomočnik direktorja, pa je dodal, 

da je najbolj pomembno, da so zadovoljni tudi 
domačini, ki so jim omogočili nakup vstopnic 
v predprodaji po znižani ceni, »kajti brez njih 
dirke ne bi bilo.« Ob tej priložnosti se tudi 
zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, 
da je dirka tako lepo uspela. 

Čeprav je GHD Lučine po zagotovilih 
krovne zveze za avtošport v Sloveniji AŠ 2005 
že vpisana v mednarodni koledar dirk za leto 
2013, pa organizator še ni znan. 

Damjana Peternelj
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Priprave animatorjev na oratorij so se začele 
že spomladi, saj je za uspeh pomembna dobra 
organizacija, koordinacija ter priprava delavnic 
in iger. Za polne želodčke je skrbelo kar šest 
kuharic in kuhar. 

Letos je bila glavna junakinja oratorija svet-
nica Marija Dominika Mazzarello, soustanovi-
teljica družbe Hčere Marije Pomočnice. Na 
uvodnem dnevu, ki je bil pred cerkvijo sv. 
Martina v Poljanah, je k njenemu zgledu, biti 
prvi in takoj pomagati, povabil tudi javorski 
župnik Ciril Istenič, ki je blagoslovil deseti ora-
torij v Poljanah. Otroci so Marijo in njeno delo 
spoznavali preko igrice in se učili s pomočjo 
njenega zgleda, kako pomembna za sočloveka 
je hitra in pravočasna pomoč ter prijazna beseda 
v stiski. 

Na delavnicah so spoznavali različne 
veščine. Med drugim so jim skavti pred-
stavili svoj način življenja, jih naučili nekaterih 
skavtskih spretnosti in pripravili tudi orienta-
cijo, ki se je zaključila na Visokem. Otroke so 
obiskali tudi gosti, ki so jim pokazali različne 
rokodelske spretnosti. Svoje spretnosti in znanje 
so prikazali tudi oratorijski talenti, manjkale pa 
niso niti tradicionalne vodne in velike igre. 

Na zaključku po sveti maši so predstavili 
svoje najlepše stvaritve in nova znanja. Da se 
znajo plesno izražati, so pokazala dekleta, ki so 
zaplesala v moderni koreografiji in navdušila 
vse navzoče. Kako pa se moramo in kako ne 
smemo obnašati, ko gremo s svojo damo v 

gledališče ali opero, sta simpatično pokazala 
Tadej Derlink in Lenart Primožič. 

Kako je doživljala jubilejni oratorij, nam je 
zaupala Andreja Arnolj: »Biti zraven, ko veš, 
da že deseto leto oratorij pripravljamo mladi, 
je nepozabno. Po vseh predhodnih pripravah z 
animatorji in načrtovanju, kako bo teden potekal, 
se ob zaključni zahvalni sv. maši misli spro-
stijo in v srcu je veselje, da je oratorij uspešno 
končan. Seveda je merilo uspeha zadovoljstvo 
otrok, staršev, animatorjev in vseh, s katerimi kot 
voditelj sodeluješ in oblikuješ teden dni. Otroci 
so zame veselje. So nagajivi, polni energije in 
iskreni. S prevzemom mesta voditeljice sem 
spoznala, da se moja vloga spreminja. Več časa 
sem morala posvetiti koordinaciji in organizaciji 
ter gradnji odnosov med animatorji, saj so se oni 
igrali in razmišljali z otroki o smislu in vrednotah 
življenja. Spremljala me je misel, da je oratorij 
duhovno-počitniški teden, da potrebuje vsebino, 
saj ga ne želimo spremeniti le v zabavni teden 
za otroke.« 

Kot se za obletnico spodobi, so bila najbolj 
zaslužnim podeljena simbolična darila. Deska 
za rezanje je simbolizirala podlago – ljudi, na 
katerih se je »gradil« oratorij, kuhalnico pa 
animatorji in kuharice. 

Pogled nazaj
Prvi oratorij je leta 2003 pripravila ekipa 

anima torjev pod vodstvom pobudnice in 
začetnice oratorija v Poljanah Majde Debeljak, 

ki je na zaključku obudila spomine na prva 
leta oratorija in poudarila, da je bila njena 
velika pomoč pri pripravah tudi Darja Robba 
iz Žabje vasi. Takrat je bil živ še poljanski 
župnik Miro Bonča, ob cerkvi pa so postavili 
Kekčevo deželo. 

 »Če pogledam nazaj k začetkom poljan-
skega oratorija: nobeno rojstvo ni lahko in ni 
brez skrbi, pa tudi nobena rast in vzgoja in nad-
gradnja ni lahka in brez skrbi. Če pogledamo 
pobliže priprave, organizacijo, odgovornost, ki 
jo prevzemajo ti mladi, je to za kraj, kakor so 
Poljane, res velik in odgovoren projekt. In to 
veliko odgovornost nekateri mladi pogumno 
sprejmejo na svoje rame. Resnično čutim veliko 
hvaležnost do voditeljev, ki so prihajali za mano: 
Mira Demšar, Ema Alič, Marko Možina, Mateja 
Lavtar in Andreja Arnolj. Hvala vam animatorji, 
ki ste letos rekli: Grem jaz! in ste danes pri ora-
toriju, hvala vam za vso ljubezen, ki jo darujete 
otrokom,« je med drugim povedala zbranim v 
prepolni dvorani poljanske cerkve.

Ob koncu šolskega leta se oratorija veselijo 
tako otroci kot starši. Le želimo si lahko, da bi 
tako tudi ostalo in da bi se vsako leto anima-
torjem pridružili novi.

Naj zaključimo z Andrejino mislijo: »Ljudje 
čutimo in prav je, da stvari, ki jih delamo za 
druge, delamo s srcem. Za pravo vzdušje je 
potrebno veliko veselja in volje, saj se zastonj 
daješ drugim. Da lahko daješ, moraš imeti. 
Meni je vera v Boga dajala moč, da sem lahko 
tudi najbolj napetim in neprijetnim situacijam 
dala smisel. Zavedanje, da ne delaš v svojo 
čast, je krepost dobrega vodje. Plačilo nas 
čaka drugje.«

Tadeja Šubic 

Oratorij Poljane

Desete različice se je udeležilo skoraj 90 šolarjev
»Grem jaz« je bil moto letošnjega, v Poljanah že desetega oratorija. Udeležilo se 
ga je 30 animatorjev in 87 osnovnošolcev, ki so doživeli teden dni dogodivščin, 
spoznali nove spretnosti, sklepali prijateljstva in se učili biti prvi, ko je treba 
pomagati pomoči potrebnim.

»Grem jaz«, je teden dni v juliju veselo prepe-
valo dvainšestdeset otrok in trideset animatorjev 
v Novi Oselici. Skupaj z glavno junakinjo Marijo 
Dominiko Mazzarello smo odkrivali, kako lahko 
odgovorno in veselo živimo. Preko zgodbe, kate-
hez, delavnic, pesmi, bansov in velikih iger smo 
spoznavali vrednote družine, dolžnost z veseljem, 
prostovoljstvo, voditeljstvo in preprostost.  

Otroci so lahko izbirali med različnimi 
delavnicami: okrasne blazinice, mobile, 
psihološka, impro liga, sprostitvena, papirnati 
zmaj, zumba, nogomet, pevska, prva pomoč, 
eksperimentalna, čokoladne kroglice in lutke. 
V velikih igrah Družinske počitnice in Igre brez 
meja smo uživali v mnogih izzivih in si vsi 
priborili lepe nagrade. Skupaj smo se odpravili 
na pohod na Lajše. Imeli smo tudi priložnost 
preizkusiti se v impro gledališču in uživati 
v predavanju o prostovoljnem delu v Indiji. 
Nekakšna pika na i pa je bil Oratorij X-faktor, 
kjer so otroci predstavili svoje talente. 

Animatorji in otroci smo hvaležni vsem 
sponzorjem in kuharici, ki so omogočili, da 
smo skupaj lahko kakovostno preživeli pet 
oratorijskih dni. Z veseljem pričakujemo ora-
torij 2013. 

Ančka Podobnik

Oratorij v Novi Oselici

Druženje z razlogom
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Veselje med prijateljicami
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Vzpon na Pasjo ravan je minil v znamenju 
sprememb, saj se je organizacije lotila nova ekipa. 
Daljša, približno 11 km dolga proga, s približno 500 
m višinske razlike je idealna predvsem za cestne 
kolesarje, hkrati pa je Pasja ravan zelo obiskana 
destinacija tudi za rekreativne gorske kolesarje.

Tako se je dirke udeležilo 94 kolesarjev, kar 
je rekordno. Absolutna zmagovalca sta postala 
Valentina Rebec in Primož Porenta (ŠD BAM.
Bi). Boljši čas je sicer dosegel Aljaž Golob, član 
Radenske, vendar je zaradi licence Elite tekmoval 
zunaj konkurence. 

Zmagovalci po kategorijah: med ženskami do 
30 let je prvo mesto osvojila Valentina Rebec, v 
kategoriji nad 30 let pa je bila najhitrejša Valerija 
Mrak (Koloka). 

V kategoriji Elite je zmagal Aljaž Golob 
(Radenska), med moškimi do 30 let Primož Porenta 
(ŠD BAM.Bi), v skupini moški od 31 do 40 let je na 
vrh Pasje ravni prvi prikolesaril Borja Jelič (Sprint 
Novo mesto). Simon Alič (KD Brda Dobrovo) je 
slavil v kategoriji moški od 41 do 50 let, v skupini 

Dirka je letos štela za pokal Slovenije, za 
občinsko prvenstvo in za Pokal polanskih puk-
lov, v katerem sodelujemo štiri športna društva 
iz naše občine: ŠD Poljane, ŠD Špik Lučine, ŠD 
Sveti Urban in ŠD Marmor Hotavlje. 

 Absolutni zmagovalec dirke na Stari vrh je 
postal že drugič zapored Goran Ikič (Etiketa 
Žiri), ki je za progo porabil 25 minut in 57 
sekund in tako za dobrih 12 sekund zaostal za 
rekordom proge Dejana Vračiča iz leta 2006. 
Drugo mesto je z zaostankom 29 sekund za 
zmagovalcem zasedel Uroš Brinc (KK Metliška 

Pokal polanskih puklov (PPP)

Pred kolesarji le še en vzpon

12. kolesarska dirka Poljane–Stari vrh

Škrinjarjeva na vrhu prej kot v pol ure
Fo

to
: A

le
š 

Šu
bi

c

Na Sovodnju je bil 22. gasilski rally operativnih 
gasilk in gasilcev, ki ga je v sodelovanju z domačim 
PGD organizirala Gasilska zveza Škofja Loka. 

Relija se je udeležilo 16 ekip z območja GZ 
Škofja Loka, sedem izmed njih je bilo iz OGP 
Gorenja vas - Poljane. Operativne gasilke in gasilci 
so morali pokazati znanje v izvajanju napada preko 
lestve, spretnostni vožnji, vezanju vozlov, izbiri 
gasilnika, nudenju prve pomoči in spajanju se-
salnega voda. Start in cilj relija je bil pred gasilskim 
domom na Sovodnju. 

Prvo mesto je osvojila ekipa Sovodenj 1, 
ki je poleg pokala prejela tudi prehodni pokal. 
Drugouvrščena ekipa je bila s Trebije, tretja 
pa Sovodenj 2. Prejemnice priznanj so bile 
ekipa Lučine, ki je osvojila deseto mesto, ekipa 
Poljane je bila dvanajsta, mesto nižje ekipa 
Gorenja vas 2, na petnajstem mestu je končala 
ekipa Gorenja vas 1. Oktobra GZ Škofja Loka 
organizi ra še gasilsko tekmovanje GZ Škofja  
Loka.

L. R.

Za nami je dvanajsta izvedba kolesarske dirke iz Poljan na Stari vrh, ki jo orga
nizira ŠD Poljane, kolesarska sekcija Indu Team. Tekmovanja se je udeležilo 
125 tekmovalcev in tekmovalk iz vse Slovenije in tudi tekmovalci iz Italije, ki so 
bili razdeljeni v 16 starostnih kategorij. 

črnina), tretji pa je bil Primož Porenta (ŠD A2U 
Bambi) z zaostankom 43 sekund.

V ženski konkurenci je na Stari vrh najhitreje 
prikolesarila Špela Škrajnar (Genesha Team), ki 
je za progo potrebovala 29 minut in 57 sekund. 
S tem je postala prva ženska, ki se je spustila 
pod magično mejo 30 minut, postavila tudi 
nov rekord proge in si prislužila lepo nagrado. 
Drugo mesto je osvojila Danijela Svetlik (KD 
Brda Dobrovo), ki je za zmagovalko zaostala 
za 57 sekund, tretja pa je bila Valentina Rebec 
(Vrhnika) z zaostankom minute in 21 sekund. 

Zmagovalci pukla
V Pokalu polanskih puklov je bilo razpisanih 

pet moških in dve ženski kategoriji. Majice 
zmagovalcev pukla Stari vrh so po kategorijah 
prejeli: Valentina Rebec (Vrhnika) med ženskami 
do 30 let, Špela Škrajnar (Genesha Team) med 
ženskami nad 30 let, Matej Mihovec (ŠD Turbo 
M) med moškimi nad 60 let, Miloš Brecelj (KK 
Izvir Vipava) med moškimi od 51 do 60 let, v 
do deset let mlajši kategoriji Alojz Poglavc (KK 
Papež Podgorje), med moškimi od 31 do 40 let 
Goran Ikič (Etiketa Žiri) in v kategoriji moških 
do 30 let Uroš Brinc (KK Metliška črnina). 

V točkovanju ekip je prvo mesto osvojila 
ekipa KD Brda Dobrovo, drugo mesto je 
zasedla ekipa KD A2U Bambi in tretje mesto 
ekipa KK Izvir Vipava. 

Prvim trem v absolutni razvrstitvi tako pri 
ženskah kot tudi pri moških smo letos drugič 
zapored podelili plakete v spomin na Draga 
Kisovca, ki je bil pionir športa v Poljanah in prvi 
predsednik ŠD Poljane, še posebej pa navdušen 
smučar in strasten kolesar. 

Posebna zahvala velja tudi našim zvestim 
sponzorjem in sicer: Sečnik Transport, Poly-
com, Studio Mazzini, Extrem Vital, A2U bikes, 
Dom Trade Žabnica, Avto Markovič, Timing 
ŠD Poljane. Prav tako pa velja zahvala gasil-
cem PGD Poljane za urejanje in pranje cestišča 
dirke in za rediteljsko službo.  Zahvaljujemo 
se tudi vsem, ki so pomagali pri organizacij 
kolesarske dirke. 

Andrej Dolenc, vodja tekmovanja  

Za udeleženci oziroma kolesarji Pokala poljanskih puklov (PPP) so že trije 
vzponi, in sicer na Stari vrh, Pasjo ravan in Javorč. Pred njimi je še zadnji, 
četrti vzpon na Blegoš, ki hkrati šteje tudi za občinsko prvenstvo občine Gorenja 
vas  Poljane in bo odločal o zmagovalcih PPP. 

do 60 let je zmagal Marjan Čuden (ŠD BVG Gulč 
– BTS Company), med starejšimi od 60 let pa je na 
cilj prvi prispel Matej Mihovec (ŠD Turbo M).

Padel rekord vzpona
Tudi na 9. kolesarskem vzponu na Javorč in 

tretjem Pokalu polanskih puklov je bila udeležba  
rekordna, in sicer 84 kolesarjev. V kategoriji ženske 

V reliju najspretnejši sovodenjski gasilci

A je bila najhitrejša Maja Zajec (ŠD BAM.Bi), v 
kategoriji B pa Valerija Mrak (Koloka), ki je bila 
tudi najhitrejša med ženskami.

Med dečki je zmagal Jan Trček (Dvig Vrhnika), 
Gregor Homan (Sava Kranj) je bil najhitrejši v 
kategoriji mladinci. Prvo mesto v kategoriji kadeti 
si je prikolesaril Primož Porenta (A2U Bambi), 
med juniorji je bil najboljši Miha Oblak (ŠD Špik 
Lučine). Borja Jelič (Sprint Novo mesto) je slavil v 
kategoriji seniorjev in je hkrati postavil tudi rekord 
vzpona na Javorč. S tem si je prislužil tudi denarno 
nagrado. Med veterani je bil najhitrejši Andrej 
Marolt (KK Zapravljivček), Janez Debeljak (ŠD 
Bam.Bi) je premagal vso konkurenco v kategoriji 
gentlemenov, Matej Mihovec (ŠD Turbo M) pa v 
kategoriji supergentlemenov. Luka Tavčar (Igriška 
Liga) je slavil v kategoriji MTB moški. 

Lidija Razložnik



32

Čez poletje ste nam poslali le dve fotografiji za objavo v tej rubriki. 
Verjamemo, da so bili vaši fotoaparati bolj v uporabi in vas vabimo, da 
nam zanimive posnetke pošljete na naslov podblegaske.novice@gmail.
com in na kratko napišite, kako so nastale. Za objavo mora imeti slika 
dovolj veliko ločljivost.

»Kar 21 mamic se nas je zbralo, ki smo in ki so bile doma na Hotav-
ljah, in organiziralo fotografiranje. Smo precej povezane, ohranjamo 
stike, ravno tako tudi s tistimi, ki so se poročile drugam. Za novo leto 
smo pripravile srečanje, se pa tudi večkrat dobimo pri vaški mizi, da si 
izmenjamo izkušnje in rešujemo razne zagate v zvezi z našimi malčki. 
Slikal nas je Vito,« so zapisale mlade mamice k sliki. 

»Se da seči še više kot na Kucelj?« so komentirali fotografijo Jureta 
Jelovčana iz Kopačnice, ki je nastala na organiziranem pohodu na Kucelj. 

M. B.

Deževnemu vremenu navkljub so na Visoko prikolesarili 
udeleženci Rekreatura 2012, kolesarsko rekreativne pri
reditve, ki je v zadnjih letih obšla že lep del naše domovine, 
saj vsako leto poteka po drugi trasi. Na zadnji, četrti dan, 
so se ustavili pri Tavčarjevem dvorcu na 104 km dolgi poti 
iz Postojne do Kranja. 

Glavni namen štiridnevne prireditve je, da rekreativni kolesarji spozna-
vajo zanimive kraje Slovenije in srečujejo ljudi, ki jih z avtomobilom ne bi. 
Pomembno je tudi medsebojno druženje udeležencev. 

Vsako leto imajo šest kontrolnih točk, predvsem v turistično zanimivih 
in včasih manj znanih lokacijah. Pri tem sodelujejo z lokalnimi skupnostmi, 
predvsem občinami in turističnimi društvi, ki dogodek lahko izkoristijo za 
svojo promocijo. Tako so se letos odločili za postanek v Poljanski dolini. 
Niso pa prvič na območju naše občine, saj so pred leti imeli kontrolno točko 
v Lučinah. 

Kot je povedal Andrej Zalokar, vodja projekta Rekreatur, »dogodek 
združuje šarm etapnih dirk in turističnega popotovanja.« Vsaka dnevna 
etapa je dolga približno sto kilometrov. Letos je znašala skupna dolžina 
poti 360 kilometrov. Kolesarjenja se je udeležilo 40 ekip, ki morajo šteti od 
štiri do osem članov, vseh udeležencev pa je lahko največ 320. To pa zato, 
da je skupina še organizacijsko obvladljiva na cesti, ugodnejša pa je tudi 
možnost prenočevanja. Za mednarodno udeležbo je letos poskrbela ekipa 
iz Nizozemske. Ena izmed posebnosti pa je tudi ta, da med seštetimi časi 
vseh ekip zmaga tista, ki je najbližje povprečnemu času. 

 »Rekreatur je resna rekreativna preizkušnja, ki je ne zmore prav vsak. 
Letos imamo zelo spremenljivo vreme, saj je v prvih dneh bila temperatura 
35 stopinj Celzija, danes je padla na 20. Kolesarji niso navadni turisti, morajo 
se potruditi za svoj cilj,« je pojasnil Zalokar.  So pa, po njegovem, nekoliko 
razočarani nad odzivom gostincev, saj so jih v preteklosti prej obvestili o 
prihodu kolesarjev, pa jih marsikje niso jemali resno in niso povečali kapaci-
tet, zato letos niso navezovali stika s ponudniki teh storitev. 

Da so se ustavili ravno na Visokem, je županova zasluga. Ko so se 
organizatorji obrnili na občino za nasvete pri organizaciji kontrolne točke, 
so sprva mislili imeti postanek v Gorenji vasi, župan pa jim je predlagal na 
novo oživljeno Visoko. Marjeta Šifrar, svetovalka za področje turizma na 
gorenjevaški občini, je pojasnila, da je prispevek občine k prireditvi bil v 
nudenju prostorov v dvorcu in delitvi promocijskega materiala, saj si želijo, 
da bi se obiskovalci še vračali. Pripravljene so imeli tudi stojnice, namenjene 
predstavitvi lokalnih ponudnikov domačih izdelkov in pridelkov, vendar so 
zaradi dežja samevale.

Občina je vsakemu izmed udeležencev, ki se je javil na kontrolni točki 
v dvorcu, podarila letos izdani zemljevid občinskega kolesarskega kroga, 
pozdravil pa jih je tudi župan.  

Jure Ferlan

Foto mesecaRekreatur v naši občini

Dež jih ni ustavil


