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Občinski  svetniki so tako na septembrski 
seji potrdili predlog novega statuta občine, ki 
je bil na javni razgrnitvi od 22. februarja do 
21. marca, obravnavali pa so ga tudi na seji 
nadzornega odbora občine. Med večjimi spre-
membami novega statuta velja izpostaviti to, da 
omogoča združevanje občin v združenja, kar se 
v praksi že dogaja, kot je na primer Skupnost 
občin Slovenije. Pri nalogah občine omogoča 
podeljevanje denarne pomoči in simboličnih 
nagrad ob posebnih priložnostih ali obletnicah 
občanov. Na novo je tudi zapisano, da podžupana 
imenuje župan – prej občinski svet na predlog 
župana – in da podžupan funkcijo opravlja nep-
oklicno. Statut ne določa več vseh primerov, kdaj 
županu preneha mandat, ker to ureja zakon, ki 
se večkrat spreminja, zato se statut zdaj sklicuje 
neposredno na zakon. Nove so nekatere naloge 
krajevnih skupnosti (npr. sodelovanje pri orga-
nizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev; 
dajanje soglasja k odločitvam o razpolaganju in 
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupno-
sti dano na uporabo za opravljanje njenih nalog). 
Nekatere naloge pa so črtali, kot na primer skrb 
za pluženje in odvoz snega ter skrb za vaške 
vodovode. 

Nova je tudi določba, da so nični pravni 
posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez 
soglasja župana, podrobneje pa je urejena 
tudi nezdružljivost funkcije člana sveta kra-
jevne skupnosti in jasneje so določena pravila 
zadolževanja krajevnih skupnosti. Novi statut 
podrobneje opredeljuje odločitve, zbrane na 
zborih občanov, ki so po novem za te občane 
zavezujoče. Določa še, da mora direktor 
občinske uprave z zapisnikom zbora občanov 
seznaniti občinski svet in župana ter ga na 
krajevno običajen način objaviti. Podrobneje 
so določena pravila glede referenduma, kjer 
je dodana možnost, da občinski svet zahteva 
ustavnosodno presojo za razpis referenduma, za 
izvedbo referenduma pa je po novem določen 
45-dnevni rok in ne več 35-dnevni. 

Za podjetja bo strošek nižji 
Občinski svetniki so obravnavali in tudi 

sprejeli spremembe odloka o podlagah za odme-
ro komunalnega prispevka v občini. Te je občina 
predlagala zaradi investicije v gradnjo novih 
vodovodov v okviru projekta Oskrba s pitno 
vodo v porečju Sore in kanalizacijskega sistema 

Z 18. seje občinskega sveta

Potrdili povišanje 
komunalnega prispevka
Tokratna seja se je končala skoraj rekordno hitro. Z dnevnega reda so zaradi 
zadržanosti predsednika nadzornega odbora občine Borisa Koprivnikarja umak-
nili poročilo nadzornega odbora občine in ga prestavili na naslednjo sejo.

Trebija–Gorenja vas, vključno s posodobitvijo 
čistilne naprave Gorenja vas. S spremembo 
bodo zagotovili enke cene na celotnem območju 
občine za isto komunalno opremo. To pomeni, 
da bo višina komunalnega prispevka za enak 
objekt z isto komunalno opremo (npr. kanali-
zacijo) enak v vseh vaseh v občini. Na primeru 
enostanovanjske hiše neto tlorisne površine 
200 m2, ki je na parceli 500 m2, se komunalni 
prispevek za priklop objekta na kanalizacijo 
poveča za 175 evrov (na 2.042 evrov). 

Kristina Knific, ki na občini pokriva področje 
ravnanja z odpadki in okolje, je pojasnila, da 
je povišanje kljub redki poselitvi in relativno 
visoki investiciji zmerno, ker je občina uspela 
pridobiti relativno visok znesek nepovratnih 
sredstev za primarno kanalizacijsko omrežje in 
ČN Gorenja vas, v nasprotnem primeru bi bilo 
navedeno povišanje znatnejše. 

Komunalni prispevek za priklop objekta na 
vodovodno omrežje pa se bo za enostanovanjsko 
hišo neto tlorisne površine 200 m2, ki je na parceli 
500 m2, povišal za 60 evrov (na 2.371 evrov). 
Tudi v tem primeru je Knifičeva pojasnila, da 
je povišanje relativno zmerno zaradi pridob-
ljenih nepovratnih evropskih sredstev in ker pri 
obračunskih stroških niso zajeli stroškov posodo-
bitve drugih vodovodov v višini 3,66 milijona 
evrov na območjih, ki so komunalno že opremljeni 
z javnim vodovodom (to so: Trebija, Podgora, 
Hotavlje, Gorenja vas, Dolenja in Gorenja Do-
brava, Dobravšče, Dobje, Predmost in Hotovlja), 
sicer bi bilo povišanje cene višje. Z znižanjem 
komunalnega prispevka za industrijske stavbe v 
primerjavi s sosednjimi občinami pa želi občina 
narediti bolj privlačno okolje za investitorje. V 
okviru zakonskih možnosti  je zato predlagala 
spremembo faktorja dejavnosti za industrijske 
stavbe z 1,3 na 0,7, kar pomeni, da se komunalni 
prispevek za industrijski objekt zmanjša za 1.882 
evrov (na 12.734 evrov) za parcelo, veliko 800 m2, 
z neto tlorisno površino  400 m2.

Svetniki so imeli pri tej točki predvsem 
vprašanje, zakaj se že zdaj sprejema spremembe 
odloka glede na to, da se infrastruktura še gradi. 
Direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec 
je pojasnila, da v začetku prihodnjega leta že 
začnejo s poskusnim obratovanjem povečane 
ČN Gorenja vas in bodo postopno že priklapljali 
nove uporabnike, ki pa morajo pred tem plačati 
komunalni prispevek. 

Tina Dolenc

• 2. september: Obiskal 
vse prvošolce v občini in jim 
podaril slovensko zasta vo.

• 5. september: Tis kov-
na konferenca z DRSC ob 
pričetku del na gorenjevaški 
obvoznici. Projekt je skupaj 
vreden več kot pet milijonov evrov, glavnina je 
evropskih in državnih sredstev, s prometnega in 
varnostnega vidika bo narejen velik napredek.

• 5. september: Na sestanku občinskega 
gasilskega poveljstva.

• 8. september: Pri sveti maši in na 
srečanju starejših občanov v Javorjah.

• 8. september: Z loškim županom sva 
nagovorila prisotne na Lininem festivalu na 
Visokem, ki je prvič gostoval na deželi.

• 9. september: Z gostinci iz občine na 
predstavitvi rezultatov Dnevnikove izvidnice 
v Ljubljani.

• 15. september: Na Visokem ob 10-letni-
ci uspešnega delovanja Timinga Poljane.

• 16. september: Na predavanju  Janeza 
Bogataja na temo Okusi na Gorenjskem in ume-
stitev naših posebnosti v gorenjsko ponudbo.

• 20. september: na odprtju 11. oktober-
fejsta Pr’ Sedmic v Gorenji vasi.

• 21. september: V trgovini KGZ Poljane, 
kjer je bila skupaj z ministrstvom za kmetij-
stvo in okolje promocijska prireditev doma 
pridelane hrane.

• 21. september: Na 2. festivalu karikatur 
na Visokem.

• 22. september: Udeležil sem se dirke z gor-
skimi kolesi na Blegoš v organizaciji ŠDMH.

• 24. september: Srečanje na konzulatu v 
Celovcu glede sodelovanja.

• 25. september: Odprtje nove čistilne 
naprave v Lučinah.

• 28. september: Na obisku pri prijateljski 
občini Plana na Lužnici ob njihovi tradicio-
nalni letni prireditvi.

Milan  Čadež, župan

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, pred-

loge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste 
želeli pri njem oglasiti osebno na občini, se prej 
najavite pri tajnici na telefonsko številko 04/51-
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 ura-
dnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej 
opravičuje in prosi za razumevanje.         M. B.
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Vodja šole Martina Jelovčan je ob veselem 
dogodku povedala: »Prek otrok bomo poskušali 
o pridobitvi osveščati starše in tudi druge. Smo 
namreč v projektu Ekošole in to bo tudi ena od 
naših dejavnosti: opazovati in spremljati, kako 
bo odslej potekalo odvajanje odpadnih voda.« 

To je prvi primer dobre prakse v KS Lučine. 
Z okolju prijazno, učinkovito in varčno čistilno 
napravo bosta vrtec in šola, kjer je trenutno 51 
otrok in osem zaposlenih, trajnostno uredila čiščenje 
komunalnih voda. Kot pojasnjuje župan Milan 
Čadež: »To je pomembno zato, ker Lučine niso v 
programu opremljanja z javno kanalizacijo. Prav 
zato dajemo temu še toliko večji poudarek, se bolj 
potrudimo in spremljamo take projekte. Zahvala gre 
Si.mobilu in Razvojni agenciji Sora, s katerima smo 
našli skupni jezik.« Vlogo na razpis so pripravili v 
Razvojni agenciji Sora. Direktor Rok Šimenc je ob 
tem izpostavil tudi dobro sodelovanje partnerjev v 
projektu in družbeno odgovornost podjetja Si.mobil, 
ki je prispevalo sredstva prek Sklada Si.voda: »Go-
tovo tu v vasi v Loškem pogorju Si.mobila ni vodil 
ozek poslovni interes, ampak iskrenost.« 

Vrednost investicije je bila dobrih 12.000 
evrov, od tega je 3.200 evrov prispevala občina, 

POŠ Lučine

Nova čistilna naprava že deluje
Na lučinski podružnici so slovesno predali namenu biološko čistilno napravo, s katero 
so zamenjali staro klasično greznico. Ob celoviti obnovi šolske stavbe ob njihovi lansko-
letni 150-letnici je čistilna naprava le še pika na -i pri njihovi skrbi za okolje. Zagotavlja 
trajnostno, varčno in učinkovito rešitev za ravnanje z odpadnimi vodami.

8.800 evrov pa Sklad Si.voda. Direktorica sklada 
Irena Zupančič Cimerman je pojasnila, zakaj so 
se odločili podpreti projekt Varujmo naše okolje, 
v sklopu katerega se poleg lučinske gradi še 
rastlinska čistilna naprava ob planinski koči PD 
Žiri na Mrzlem vrhu: »Prepričali so nas s celovito 
predstavitvijo projekta, saj so zadostili prav vsem 
našim kriterijem, tako da smo bili navdušeni.« 

Kristina Knific iz občinske uprave pa je 
prisotnim na slovesnosti pojasnila tudi, kako 
čistilna naprava deluje: »Uporablja tehnologijo 
aerobnega čiščenja odpadnih voda s pomočjo 
biofiltra in gravitacije. Čiščenje poteka v dveh 
stopnjah: v prvem rezervoarju se komunalne 
odpadne vode očistijo predvsem usedljivih del-
cev, v drugem rezervoarju, bioreaktorju – ki je 
biofilter, se izvaja biološko čiščenje s pomočjo 
mikroorganizmov. Za svoje delovanje ne 
potrebuje električne energije ali strojne opreme, 
zato vzdrževanja skoraj ni. Z njo dosegamo vi-
soko učinkovitost čiščenja in dobro deluje tudi 
ob neenakomernih dotokih odpadnih voda.« 

Ob tej priložnosti so pripravili tudi film, ki ga 
bo kmalu mogoče videti na spletni strani občine.

Damjana Peternelj 

Energetska pisarna  
deluje ob torkih

Na Razvojni agenciji Sora deluje brezplačna 
energetsko svetovalna pisarna. Pri energetskih 
svetovalcih lahko dobite nasvete o toplotni izo-
laciji fasade, podstrehe in oken, o obnovljivih 
virih energije (sončna energija, lesna biomasa, 
toplotne črpalke), o možnostih sofinanciranja 
investicij, kotlovnicah itn. 

Pisarna na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki je 
odprta vsak torek od 16. do 17.30. ure. Za sveto-
vanje se je treba prej prijaviti na Razvojni agenciji 
Sora, po telefonu na številko 04/50-60-220, kjer 
lahko dobite tudi dodatne informacije.

RAS

Vaše prispevke za novembrsko številko Podblegaških 
novic pričakujemo do 10. novembra po elektronski 

pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov: 
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 

4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate 
tudi informacije o prireditvah, ki jih organizirate. 

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

Izvajalec del je doslej posekal vegetacijo na 
obeh straneh Poljanske Sore. Največ zanimanja 
in radovednosti sta pritegnili prvi dve rušitvi 
objektov, Strojarjeve in Zrajdenške hiše, v 
začetku tega meseca, v zaključni fazi je zdaj 
že  rušenje ostalih objektov na trasi. Večino 
materiala, kot so nam pojasnili na DRSC, so 
odpeljali v Zbirni center Barje, na deponijo 

Gorenjevaška obvoznica  

Na gradbišču so vsak dan vidne spremembe
Na območju, kjer se gradi obvoznica, Gorenja vas dobiva povsem novo podobo. Z 
Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC) so sporočili, da dela na gradbišču 
potekajo skladno s terminskim načrtom.

Kovor, v podjetje Biomasa, d. o. o., ruševine 
na samem mestu meljejo za nadaljnjo uporabo. 
Poleg tega pripravljajo temeljna tla in vgrajujejo 
nasip. Elizabeta Rakovec iz občinske uprave 
pravi, da so ob pogledu na gradbišče lahko zelo 
zadovoljni: »Dela potekajo dokaj hitro, saj teren 
ni zahteven. Trasa je že nasuta skoraj do konca, 
nanjo že dovažajo drugo plast podlage.« 

In kaj je v načrtu do konca letošnjega leta? 
Na DRSC odgovarjajo: »Po terminskem planu 
je predvideno, da bodo poleg rušitve objektov 
dokončana zemeljska dela na trasi obvoznice 
in izvedeni podporni zidovi na desni strani 
Poljanske Sore.«

Pešci ob pešpot čez Soro
Čeprav obetajo, da večjih cestnih zapor ne bo, 

pa sta nekaj negodovanja med Gorenjevaščani 
povzročila zaprtje Neškove brvi in rušenje For-
tunove, ki so ju doslej  uporabljali pešci. Pešpot se 
bo, tako so pojasnili na občini, odslej spreminjala, 
saj kakršno koli gibanje po območju gradbišča 
ni dovoljeno in predstavlja nevarnost za ljudi. V 
času gradnje obvoznice pešpot poteka po pločniku 
mimo krožnega križišča, čez most na državni cesti 
in mimo Gidorja. 

Pri Neškovi brvi je v tem mesecu potekala 
rušitev objektov, hkrati je na tem območju dostop-
na pot do gradbišča. Brv bodo lahko odprli samo 
v zimskih mesecih, ko gradbišče ne bo obratovalo 
zaradi vremenskih razmer. Kot je bilo objavljeno 
na spletni strani občine, se z nadzorom dogo-
varjajo, da se v tem času skozi gradbišče vzpostavi 
koridor, ki bo omogočal prehod pešcev. Ta ne bo 
več mogoč na mestu nekdanje Fortunove brvi, a 
na občini zatrjujejo, da že pripravljajo projekt za 
novo, ki bo stala na istem mestu.

Damjana Peternelj
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Kot je v nagovoru poudaril direktor Raz-
vojne agencije BSC Kranj Bogomir Filipič, je 
projekt REAAL v Poljanah leta 2008 skupaj z 
več kot 200 po vsej Evropi izbrala švicarska 
vlada. Tri leta so na agenciji potrebovali za to, 
da so speljali vse postopke in procedure, pet let 
pa je trajalo do končne izvedbe.

Med izbranimi projekti je poljanska osnovna 
šola tako postala bogatejša za 230 kvadratnih 
metrov novih oken, nove radiatorje oziroma 
tesnila na njih pa tudi toplotni črpalki zrak/
voda, ki ogrevata sanitarno vodo izven kurilne 
sezone. Na strehi telovadnice sončna elektrarna 
moči 21 kWp že od lani proizvaja energijo, ki jo 
na občini prodajajo v omrežje. Kot je pojasnila 
Nataša Kopač z občine, so od lanskega novem-
bra do letošnjega septembra v omrežje prodali 
18.138 Kwh električne energije oziroma zanjo 
dobili 1.100 evrov. Viške bi si želeli prodajati 
po višji ceni kot zdaj (0,042 evra za Kwh), 
vendar jim Javna agencija RS za energijo ni 

REAAL v OŠ Poljane

Strošek za ogrevanje bo pol nižji
V začetku oktobra so na OŠ Poljane pripravili slovesnost, na kateri so namenu 
predali energetsko sanirane prostore. Približno 600.000 evrov  vreden projekt 
je v 85 odstotkih financirala švicarska vlada v sklopu projekta REAAL.

odobrila vloge za dodelitev podpore. Do nje 
niso upravičeni zaradi že prejete subvencije. 

Stroški ogrevanja za polovico nižji
Na šoli so vgradili tudi nov ogrevalni sistem 

na biomaso. Ogljični odtis poljanske osnovne 
šole bo tako manjši, saj bodo v zrak na leto 
spustili približno 113 ton ogljikovega dioksida 
manj kot doslej. Kot ugotavlja ravnateljica Metka 
Debeljak, bodo tudi za ogrevanje porabili precej 
manj sredstev: »Po analizah, ki so bile narejene, 
smo do predlani za osnovne energente porabili 
približno 40.000 evrov na leto. Zadnji podatki 
kažejo, da se bodo ti stroški razpolovili.«  

Priznala je, da je to velik dogodek ne le za šolo, 
pač pa tudi za občino nasploh. Župan Milan Čadež 
se je veselil predvsem za mlade: »Investicijo 
ocenjujemo kot izredno pomembno tudi spričo 
dejstva, da prispeva k prijaznejšemu odnosu do 
okolja. Prav pri energetski sanaciji javnih objektov 
želimo biti zgled. Ne samo, da je poljanska šola 

primer odlične prakse, kako se uporablja obnov-
ljive vire energije, ampak bo to tudi šolski primer, 
ki ga bodo naprej lahko ponesli učenci.« 

Rezultati so vidni in otipljivi
Damjan Mulej, predstavnik izvajalca, pod-

jetja Eltec Petrol iz Bleda, je povedal, da je bil 
cilj zmanjšati porabo energije, dosežen: »To 
nam je uspelo z zamenjavo oken, nato pa še z 
uvedbo obnovljivih virov energije.« Izrazil je 
upanje, da bodo tudi v Poljanah, tako kot so to 
storili tudi že na drugih šolah, izvedli različna 
izobraževanja za mlade in z njihovo pomočjo 
uvedli ‘energetske detektive’, ki na šolah 
skrbijo za varčno rabo energije. 

Robert Raich, švicarski veleposlanik v 
Sloveniji, je vsakega dokončanja projekta, ki 
ga podpre njihova država, vesel: »Švicarska 
vlada poskuša z denarno pomočjo pomagati k 
zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik v 
razširjeni EU. V Sloveniji se sredstva zagotavljajo 
za promocijo obnovljivih virov energije in varstva 
okolja. Švica je tako prispevala devet milijonov 
švicarskih frankov za dva projekta na območju ob-
novljivih virov energije in energetske učinkovitosti 
v gorenjski in primorski regiji. Projekt REAAL 
(Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru) je 
največji samostojen projekt v Sloveniji, Švica je 
zanj namenila 5,3 milijona frankov od skupno 
6,2 milijona. Rezultati so šest let po podpisu 
dvostranskega okvirnega sporazuma s Slovenijo 
vidni in otipljivi. V alpskem območju Gorenjske 
je bil tako obnovljen kranjski javni bazen ter pet 
osnovnih šol, med njimi poljanska.« 

V Poljanah so se novim pridobitvam pokloni-
li tudi z odličnim zeleno obarvanim kulturnim 
programom, pisanim na kožo ekošoli, ki so ga 
pripravili učenci pevskega zbora z učiteljicami 
in plesalkami. Posebej pa sta z odlomkom iz 
Tavčarjevega Cvetja v jeseni navdušila učenca 
Klemen Dolenc in Žan Pelipenko. 

Damjana Peternelj

Obnova ceste v Lučinah

Do konca novembra opravljenih večina del
Prebivalci Lučin in tisti, ki se vsak dan 

vozijo skozi vas, že nestrpno čakajo, kdaj se 
bodo lahko skozi naselje zapeljali po obnovljeni 
cesti. Do konca novembra bodo dela zaključena, 
na odseku, kjer je predvideno rušenje hiše, pa 
bo ostala lokalna zožitev ceste.

Kot sta pojasnila Boštjan Kočar z občine 
in nadzorni inženir Andrej Drenik, trenutno 
potekajo rekonstrukcija škatlastega AB prepusta 
ter zemeljska dela na rekonstrukciji ceste. Na 
območju Podružnične šole Lučine manjkata 
še zaključna obrabna plast asfalta na vozišču 
in avtobusnih postajališčih ter pločniku in 
prometna signalizacija. »Do konca novembra 
bodo dokončani celotna rekonstrukcija ceste ter 
novi pločniki, avtobusna postajališča in cestna 
razsvetljava, razen na delu trase, kjer je predvi-
deno rušenje stanovanjskega objekta (v dolžini 

pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev hiše,« 
je še dodal Kočar.

T. D.

približno 100 metrov). Na tem delu 
bo ostala lokalna zožitev ceste,« so 
pojasnili na občini. Do zaključka 
del, torej do konca novembra, je 
zaradi intenzivne gradnje še vedno 
predvidena polovična zapora.

Čeprav dela potekajo hitro, pa je 
Kočar dodal, da ne gre po načrtu na 
odseku, kjer je zaradi širitve ceste 
in pločnika skladno s projektom 
predvidena rušitev stanovanjskega 
objekta. »Težava je nastala pri odkupu 
oziroma višini odškodnine za rušenje 
in dodatnih pogojih, ki jih lastnik 
objekta zahteva in jih investitor, 
Direkcija RS za ceste, ni potrdil. Rušenje hiše 
je pogojeno z odškodnino, ki je že dalj časa v 
fazi usklajevanja. Od uskladitve je odvisna tudi 
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Utrdba je dobro obiskana, saj so 2011 
zabeležili 686 obiskovalcev, lani pa skoraj 
dvakrat več, kar 1057. Porast je mogoče pripisati 
tudi prireditvam, ki se v njej odvijajo, od kon-
certov do balinanja. Prav organizatorji slednjih 
so dali pobudo za elektrifikacijo v utrdbi, saj 
jim bo to zelo olajšalo organizacijo in izvedbo. 
Lani so tako elektriko pripeljali do rova, letos 
pa v notranjost. Občina je predvsem zaradi 
obsežnosti utrdbe in posebnega elektromate-
riala, ki mora biti odporen na vlago, namenila 
30.000 evrov. Marjeta Šifrar iz občinske uprave 
pojasnjuje, da gre za velik finančni zalogaj, 

Okrogla miza in stalna zbirka

Rupnikova linija vedno bolj živa
Občina 24. novembra dopoldne pripravlja okroglo mizo na temo Rupnikove 
linije. Istega dne popoldne si bodo lahko obiskovalci prvič ogledali postavitev 
stalne zbirke predmetov iz časa gradnje, postavljeno v utrdbi na Golem vrhu, 
ki bo do takrat že elektrificirana.

zato elektrifikacija poteka po delih: 
»Letos bodo osvetljeni glavni rov, 
prireditveni prostor, balinišče in 
razstavni prostor.« Tu bo od 9. no-
vembra dalje mogoče videti stalno 
zbirko, za katero so predmete zbirali 
več let. Marjeta Šifrar priznava, da 
jih je bilo na terenu kar težko dobiti: 
»Žal so ljudje ogromno teh stvari 
zavrgli. Že večkrat smo ljudi tudi 
prek Podblegaških novic pozivali, 
naj malo pogledajo po hiši in okrog 
nje in nam sporočijo, če bodo našli 
kaj uporabnega. Žal ni bilo odziva. 
Opažam pa, da se zdaj, ko se govori 
o muzeju, zadeve popravljajo.« 

Očiščeni predmeti čakajo na obiskovalce
Zbrane predmete so v zadnjih mesecih 

pomagali čistiti prostovoljci (turistični vodniki 
in drugi navdušenci) pod vodstvom konser-
vatorke in restavratorke Zdenke Kramar iz 
Gorenjskega muzeja. »Potrebno jih je očistiti 
rje, nato pa nanesti različne zaščitne premaze, 
do končnega videza jih uredi gospa Kramar«, 
je še pojasnila Marjeta Šifrar. Potrebnih bo 
sicer še nekaj akcij, da bodo dela končali do 
prve polovice novembra, ko bodo predmete 
razstavili v postavitvi stalne zbirke na Golem 

vrhu. Ves material ima veliko vrednost, saj 
ga je v današnjih časih zelo težko dobiti: os-
tanki žičnice, vagonček, strelna lina, klešče za 
ščipanje žice, lopate, krampi, jedilni pribor, žica 
… »Največ so,« priznava Šifrarjeva, »vredne 
fotografije, ki prikazujejo delo in življenje 
delavcev oz. vojakov.« Poleg predmetov in 
fotografij bo označeno, od kod prihajajo in 
čigavi so. Na panojih in v steklenih vitrinah, 
ki sta jih zasnovala kustos v Vojaškem muzeju 
slovenske vojske v Mariboru mag. Zvezdan 
Markovič ter arhitekt Aleš Hafner, pa bo ostalo 
še nekaj praznega prostora za nove. 

Damjana Peternelj

V odprtem širokopasovnem omrežju se bo na območju občine Gorenja vas 
- Poljane dosedanjima ponudnikoma Telekomu in Amisu pridružil še Tele mach. 
Miran Mihačevič, direktor družbe Tritel, je pojasnil, da trenut no po teka testiranje 
povezave, v novembru pa bo že mogoče priklopiti prve uporab nike. 

Čeprav so morali pred časom naročniki zelo dolgo čakati na priklop, je 
Mihačevič v pogovoru dejal, da so okrog 250 gospodinjstev na belih lisah, ki so 
izkazala interes, že opremili in priklopili v sistem, z izjemo približno desetih, ki 
so še v vrsti. Tistim, ki bi se želeli na novo priklopiti na odprto širokopasovno 
omrežje, pa bi po Mihačevičevih besedah lahko vse potrebno uredili v dveh 
mesecih. A je ob tem dodal, da je v zimskem času treba upoštevati tudi vre-
menske razmere in nizke temperature, ki lahko zavlečejo zemeljska dela. 

Tistim, ki so že priklopljeni na širokopasovno omrežje in bi samo želeli 
zamenjati operaterja, pa svetuje, naj najprej sklenejo pogodbo z novim operater-
jem, ki nato spremembo javi Tritelu, ta pa preklop opravi v nekaj minutah. 

Za priklop se lahko gospodinjstva odločijo kadar koli, saj se omrežje 
dograjuje ves čas. Cena za območje belih lis ostaja nespremenjena, to je 
230 evrov za priklop, mesečno naročnino pa naročnik plačuje izbranemu 
operaterju glede na sklenjen paket. Cena priklopa na območju sivih lis, ki 
niso bile predmet sofinanciranja v okviru projekta takratnega ministrstva za 
gospodarstvo, pa je odvisna od razdalje, kjer poteka vod, in lege najbližje 
spojke. Več informacij lahko zainteresirani dobijo na www.tritel.si.     T. D.

Odprto širokopasovno omrežje

Med ponudniki tudi Telemach

Naselja na območjih belih lis:
Brebovnica, Debeni, Dobje, Dolenje Brdo, Dolge Njive, Fužine, Goli Vrh, Gorenje Brdo, Hlavče 
Njive, Jelovica, Kladje, Kremenik, Krivo Brdo, Krnice pri Novakih, Lajše, Leskovica, Lom nad 
Volčo, Lučine, Malenski Vrh, Podobeno, Prelesje, Stara Oselica, Suša, Trebija, Vinharje, Volča, 
Zadobje, Zakobiljek, Žabja vas, Žirovski Vrh Sv. Antona in Žirovski Vrh Sv. Urbana.

Z akcije čiščenja predmetov z Rupnikove linije

Peter Oblak, vodnik po Rupnikovi liniji, čisti 
dele tovorne žičnice.

Fo
to

: Z
de

nk
a 

Kr
am

ar

Fo
to

: Z
de

nk
a 

Kr
am

ar



6

1. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje 
pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega 
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadja in vzdrževanje plodonosnega drevja 
in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: 
aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo 
in loviščem. 
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, 
predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter 
drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo za lovišče, ki leži na območju občine Gorenja vas - Poljane,
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

3. Predmet podpore je sofinanciranje stroškov v zvezi z aktivnostmi trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo.

4. Upravičeni stroški so stroški, povezani z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo.

5. Višina sredstev je 1.600 evrov.

6. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
• Povabilo k oddaji vloge
• Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
• Postopek za izbor sofinancerja
• Vzorec pogodbe
• Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev
• Obrazce:
   - Obrazec Prijava na razpis
   - Obrazec Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega 
razpisa v Podblegaških novicah do zaključka tega javnega razpisa, to je do 15. 
novembra 2013.

8. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, in sicer do 
vključno 15. novembra 2013 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice 
ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga 
mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na 
prednji strani ovojnice: 
• Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo;
• Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

9. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog bo dne 20. novembra 2013 ob 11. uri v prostorih Občine Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. Odpiranje vlog ni javno.

10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
• ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila 
razpisa,
• ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
• tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih 
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacij.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si/javni razpisi, v tem 
roku jo zainteresirani lahko dvignejo tudi na Občini Gorenja vas - Poljane (tajništvo 
občine), in sicer vsak delovni dan.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po 
telefonu na številko: 04/51-83-114, vsak delovni dan od 8. do 12. ure oziroma po 
e-pošti na naslov natasa.kopac@obcina-gvp.si.

Župan
Milan Čadež

Na Blegošu je bilo že 13. tradicionalno 
srečanje članov in prijateljev občinskih odborov 
SDS Gorenja vas - Poljane, Žiri, Železniki, 
Škofja Loka, Cerkno in Idrija.

Kljub slabemu vremenu se nas je zbralo kar 
veliko. Po zaigrani slovenski himni in himni 
stranke SDS smo lahko prisluhnili poslanki 

Strankarski kotiček

Že trinajstič na Blegošu
Ireni Tavčar, predsednikom občinskih odborov 
SDS, županu občine Gorenja vas - Poljane, 
osrednja gostja in govornica pa je bila podpred-
sednica SDS in poslanka Alenka Jeraj.

V vseh nagovorih je bilo čutiti pripadnost 
stranki, njenim vrednotam in slovenstvu. Go-
vorniki pa se niso mogli izogniti tudi perečim 

problemom, ki državljane Slovenije iz dneva v 
dan bolj pestijo in tepejo po žepih.

Za dobro razpoloženje sta ob zaključku 
poskrbela harmonikar Viktor in humoristka 
Lucija, za prazne želodce pa smo kot vsako leto 
poskrbeli z odličnim golažem.

OO SDS Gorenja vas - Poljane

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

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS št. 14/12), v povezavi Zakonom 
o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Statuta Občine  Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Ur. l. RS, št. 80/01) in Odloka o 

spremembi proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 55/2013) objavlja Občina Gorenja vas - Poljane

JAVNI RAZPIS
           za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
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Sejem Ambient

Mizarstvo Jezeršek nagrajeno za stopniščni regal
Na odprtju letošnjega sejma Ambient Ljubljana, največjega pohištvenega sejma 
pri nas, so bila podeljena priznanja najboljšim proizvajalcem in oblikovalcem. 
Zlato plaketo revije Naš dom, ki velja za najstarejše slovensko priznanje v 
pohištveni stroki, je prejelo družinsko podjetje Mizarstvo Jezeršek s Hotavelj.

Tričlansko komisijo so 
prepričali s stopniščnim 
regalom, ki se sicer 
močno razlikuje od nji-
hovih že uveljavljenih 
modelov s topnic .  V 
obrazložitvi je komisija 
zapisala: »Dinamičen re-
gal iz masivnega lesa, ki 
obenem duhovito zapol-
njuje prazen stopniščni 
prostor ter povezuje dve 
etaži. S svojim minima-
lizmom in transparent-
nostjo je primeren tako 
za dnevne prostore kot 
za dvoetažne spalnice, 
otroške sobe, pisarne ...« 

»Nagrada nam pomeni priznanje, da smo 
na pravi poti, da smo s svojim delom opazni,« 
je po prejemu plakete povedal direktor Jernej 
Jezeršek in dodal, da je omenjena plaketa prva 
nagrada, ki so jo prejeli, odkar skupaj z bra-
toma Boštjanom in Janezom vodijo mizarsko 
podjetje. Spomnimo, da je bil leta 2004 njihov 
pokojni oče Karel Jezeršek, sicer ustanovitelj 
podjetja, obrtnik leta. »Želeli smo narediti nekaj 
drugačnega in novega, zanimivega za arhitekte. 
Idejo smo bratje skupaj dodelali in nastal je 
stopniščni regal. Izdelek je tako oblikovno 
privlačen kot tudi funkcionalen in stabilen. 
Pod stopnicami so lahko omare, police, predali 
…, različne kombinacije elementov v različnih 
barvah in vrstah lesa. Stopniščni regal je eden 
od modelov, ki kaže, da nismo usmerjeni zgolj 
v klasične izvedbe stopnic, ampak tudi v zelo 
moderne,« je pojasnil sogovornik in dodal, da se 
v praksi takih stopnic ne bo veliko izdelalo. 

Mizarstvo Jezeršek je prisotno tudi na tu-
jih trgih, kjer s svojimi stopnicami opremlja 
zasebne in javne objekte. Prisotni so na ruskem, 
avstrijskem, italijanskem, španskem, angleškem 
… trgu. V tujini vgradijo polovico izdelkov, v 
Rusiji in Avstriji so stalno prisotni, drugje gre 
za posamezne projekte. »Vsako leto imamo 
vsaj en večji posel, ki je tako časovno kot tudi 
po obsegu zahtevnejši.« Trenutno delajo hotel 
na italijansko-francoski meji. »Imamo srečo, da 
smo se dovolj zgodaj začeli pojavljati na tujih 
trgih. Na domačem trgu poleg individualnih 
kupcev zelo dobro sodelujemo tudi z večino 
proizvajalcev montažnih hiš in različnimi 
inženiringi. Naša odlika je, da že ves čas vse 
kupce obravnavamo enako, ne glede na vred-
nost naročila, in to se nam v krizi tudi obrestuje 
z dovolj naročili. Vse kar izdelamo, izdelamo 
po naročilu, meritve in ogled so individualni, 
ker se le tako lahko približamo željam kupcev,« 
je poudaril direktor podjetja.

Lidija Razložnik
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Tako se bodo novembra zvrstile štiri 
delavnice, ki se jih, tako kot ostalih, lahko 
udeležite brezplačno. V Domu občine potekajo 
vsak torek od 19. ure zvečer naprej. 

Vse razen prve v tem mesecu bodo o zdravi 
prehrani, tema prve pa bo pomen telesne de-
javnosti in njen vpliv na zdravje. V praksi bodo 
prikazane telesne vaje, s katerimi krepimo 
gibljivost, moč in vzdržljivost. »K aktivnemu 
sodelovanju bomo povabili vse udeležence, da 
bodo lahko že kar na delavnici pričeli z gibanjem 
in nadgrajevanjem svojih znanj ter zdravega 
življenjskega sloga. Telesna dejavnost in zdrava 
prehrana sta namreč dva izmed najpomembnejših 
dejavnikov, ki varujejo, ohranjajo in krepijo naše 
zdravje ter nas varujejo pred boleznimi sodob-
nega časa,« sporočajo organizatorji. Delavnico 
bosta vodili Marija Miša Ješe iz Zavoda za 

zdravstveno varstvo Kranj in diplomirana fizio-
terapevtka Polona Oštir.

Teden dni kasneje bo delavnica o osnovah 
zdrave prehrane in vplivu zdravega prehra-
njevanja na zdravje od otroštva do tretjega 
življenjskega obdobja. Predstavljena bodo 
priporočila, kako se zdravo prehranjevati, 
govor bo tudi o mitih prehranjevanja, ki so 
v sodobnem času pogosto polemika številnih 
strokovnih in poljudnih člankov. Delavnico bo 
vodil Rok Poličnik z Zavoda za zdravstveno 
varstvo Kranj.

Na tretji delavnici v novembru bosta Poličnik 
in kuharski mojster Jaka Polajžer med drugim 
predstavila pravilno načrtovanje dnevne pre-
hrane. Prikazala bosta model načrtovanja 
jedilnikov in oblikovanja zdravega krožnika. Ku-
harski strokovnjak bo predstavil praktičen primer 

zdravega krožnika.
Še več primerov 

bo Jaka Polajžer pred-
stavil 26. novembra, 
na delavnici bo tudi 
Katra Lesjak z Zavoda 
za zdravstveno varst-
vo Kranj. Udeleženci 
bodo govorili tudi o 
označevanju živil. Se-
znanili se bodo s po-
datki, ki so na embalaži 
živil in izvedeli, na kaj 
morajo biti pozorni pri 
nakupu živil.

M. B.

Živimo zdravo

Novembra štiri delavnice
Še do sredine januarja bodo potekale delavnice v okviru programa Živimo 
zdravo, ki ga organizira Zavod za zdravstveno varstvo Kranj v sodelovanju z 
Občino Gorenja vas - Poljane.
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Veliko zanimanje za servis koles
Gorenjevaška 

občina je evropski 
teden mobilnosti 
že drugič obeležila 
z brezplačnim pre-
gledom in servisom 
koles. Kot je pove-
da la višja svetoval-
ka za družbene de-
javnosti na občini 
Anja Hren, s tem 
želijo spodbujati 
zdrav način življenja 
prebivalcev naše 
občine in narediti nekaj na področju kolesarstva. Ne nazadnje ima občina 
kolesarski krog s 16 kontrolnimi točkami, razporejenimi po vsem ozemlju 
občine, ki ponuja zanimive možnosti kolesarske rekreacije.

Z velikim zanimanjem za servis so zadovoljni, prav tako kot so bili z 
njim zadovoljni kolesarji, ki so izkoristili brezplačno storitev. Servis je izvajal 
izkušeni serviser Igor Bertoncelj iz podjetja Bokal šport iz Škofje Loke. 
Strankam je pregledal kolesa, izvajal manjša popravila in svetoval, kako jih 
pravilno vzdrževati. Po njegovih besedah je bil letošnji odziv tako kot lanski 
množičen. Kolesarji so se vrstili nepretrgoma. Prav zato so servis letos 
podaljšali na šest ur, pa je trajal eno uro dlje od predvidenega časa.

Jure Ferlan

Mitja Vodnjov, direktor KGZ Škofja Loka, 
je predstavil izdelke Loške mlekarne, Mesnin 
Bohinja in domači kotiček, Matej Demšar iz 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin pa je govoril o veterinarskih kontrolah, 
ki zagotavljajo varnost in sledljivost hrane v 
obratih za predelavo mesa in mleka. 

V kmetijski zadrugi v Poljanah smo v zadnjem 
času lahko večkrat ob posebnih predstavitvenih dne-
vih okušali dobrote domačih izdelovalcev mlečnih 
in mesnih dobrot, ki so izdelani iz lokalnih surovin 
ali na Gorenjskem. Kupci dobro poznajo tudi 
domači kotiček z dobrotami in izdelki, predvsem 
iz Loškega pogorja, o katerem smo v Podblegaških 
novicah že pisali. Septembra pa je kmetijska 
zadruga odprla svoja vrata za širšo javnost.

Kupcem, ki so se zbrali pred trgovino 
(običajno jih je sicer največ v zgodnjih jutranjih 
urah), je na dnevu odprtih vrat o lokalnih mesnih 
dobrotah spregovoril Mitja Vodnjov, direktor 
KGZ Škofja Loka, in predstavil načine predelave 
mesa v Mesninah Bohinja. »Za svoje izdelke 
uporabljamo izključno kakovostne surovine, ki 
jih obogatimo z naravnimi začimbami. Zagotovo 
pa je skrivnost kakovosti tudi v preizkušenih in 
dragocenih postopkih priprave, hkrati pa je pot 
od živali do končnih potrošnikov kratka.« Pri 
svojem delu še vedno uporabljajo klasično preka-
jevalnico na bukova drva, kot so jo v starih časih. 
Ob tem je povedal tudi nekaj zanimivih dejstev 
o kakovostni predelave mesa. Med drugim, da 

Dan odprtih vrat v Kmetijski zadrugi Poljane

Kakovost zagotavlja tudi kratka pot izdelka
Na pobudo Ministrstva za kmetijstvo in okolje se po vsej Sloveniji izvajajo dnevi 
odprtih vrat, kjer lokalni pridelovalci, predelovalci in zadruge odpirajo svoja 
vrata za splošno javnost in s tem pokažejo ter dokažejo, da je lokalna hrana 
izjemno kako vostna in si zasluži zaupanje potrošnikov. V Poljanah je svoja 
vrata v septembru odprla tudi kmetijska zadruga.

se okus bohinjskega zašinka ali bržole plemeniti 
kar dva meseca. Toliko časa se namreč suši, 
preden je nared za prodajo. Za kilogram suhih 
klobas pa je potrebna kar enkrat večja količina 
surovega izdelka. 

Domače surovine, kakovostna zemlja in 
pridelava brez uporabe umetnih sredstev, domače 
recepture ter kratka dobavna pot zagotavljajo 
kakovost pridelkov in izdelkov, ki jih prodajajo v 
domačem kotičku, je poudaril. Prav v domačem 
kotičku prodajajo pridelke in izdelke z lokalnih 
kmetij, večina iz škofjeloškega območja, s čimer 
zagotavljajo njihovo kakovost, saj so dobavne 
poti kratke. Izdelki so pripravljeni iz lokalnih 
surovin po tradicionalnih receptih naših dedkov 
in babic. Pridelani so na kakovostni zemlji in 
brez uporabe umetnih sredstev. 

Predstavil pa je tudi sistem zagotavljanja 
kakovosti v Loški mlekarni, kjer odkupujejo in 
predelujejo mleko izključno slovenskega izvora. 
V proizvodnji imajo sistem notranjega nadzora, 
ki ga kontrolira Uprava RS za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin. Od leta 2008 imajo 
certifikat za ekološko predelavo mleka. Tudi pri 
predelavi mleka zagotavljajo kakovost s kratkimi 
dobavnimi potmi, posledično pa tudi s krajšim 
skladiščenjem.

Zlorabo zaupanja kupci hudo kaznujejo 
Na dnevu odprtih vrat je ob predstavitvi kako-

vostnih slovenskih izdelkov spregovoril tudi Matej 

Demšar iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, direktor območnega urada Kranj, ki 
je predstavil veterinarske kontrole, ki zagotavljajo 
varnost in sledljivost hrane v obratih za predelavo 
mesa in mleka. »Temeljno izhodišče je, da mora 
tisti, ki da živila na trg, zagotavljati njihovo var-
nost. V Sloveniji imamo zelo ugodno stanje glede 
zdravstvenega varstva živali in rastlin ter visoko 
stopnjo ohranjenosti naravnega okolja oziroma 
nizko stopnjo polucije, kar zagotavlja varnost 
živil. Kljub vsemu je temeljna valuta pri prehrani 
še vedno zaupanje, tako kupcev kot nadzornikov, 
zlorabo zaupanja hudo kaznujejo tako potrošniki 
kot nadzorne institucije,« je pojasnil Demšar.

O pomenu pridelave hrane v domačem 
okolju v Poljanski dolini in samozadostnosti 
domačega trga, ki postaja vedno bolj pomem-
ben, je spregovoril tudi župan Milan Čadež ter 
poudaril lokalno kakovost. 

Na dnevu odprtih vrat so obiskovalci lahko 
poskusili različne mesne izdelke, sire, sirne 
namaze in druge dobrote ter se ob poskušanju 
prepričali v njihovo kakovost.  

Tadeja Šubic
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Izobraževanja za kmetijce
Biotehniški center Naklo v novembru in decembru organizira brezplačna 

izobraževanja za delo v kmetijstvu in živilstvu. Udeležijo se jih lahko: nosilec, 
namestnik in član kmetijskega gospodarstva ali lastnik zasebnega gozda; 
zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo; zaposleni pri 
pravni osebi, ki se ukvarja z gozdarsko ali živilskopredelovalno dejavnostjo.

Več informacij dobite pri organizatorju na telefonski številki 04/27-
72-120 ali 041/499-934 oziroma po elektronski pošti tecaji@bc-naklo.si, 
podrobnejša vsebina bo objavljena tudi na spletni strani www.bc-naklo.si. 
Prijave so obvezne.                                                                           M. B.
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Kot je povedal predsednik TD Gorenja vas 
Zvone Bašelj, so tako društvo kot Poljansko 
dolino enkratno predstavili vsem obiskovalcem 
Monoštra. »Podžupan Tomaž Pintar je v okviru 
svetovnega festivala praženega krompirja 
imel dve tiskovni konferenci, kjer je dodobra 
predstavil našo občino in nasploh Poljansko 
dolino.« TD se je na festival prijavilo že v letu 
2012, istega leta so tudi prvič obiskali Maribor, 
ki je gostil ta dogodek. »Tam smo se dobro 
predstavili, nakar nas je obiskala šestčlanska 
komisija za ogled lokacije in ostalih tehničnih 
stvari. Pri predstavitvi nam je pomagal tudi 
župan Milan Čadež, ki je pripravil vso potrebno 
dokumentacijo za takšno prireditev. Komisija 
je bila navdušena in tako bomo prihodnje leto 
gostitelji velikega in zabavnega, predvsem 

Niso največja korist med, vosek, propolis, cvetni 
prah, matični mleček, še bolj pomembno je, da čebele 
oprašujejo žužkocvetne rastline, predvsem drevesa v 
sadovnjakih. Bi bila drevesa polna sočnih sadežev, 
če ne bi bilo čebel? Metulji in čmrlji to zmorejo v ve-
liko manjši meri. Tudi nekatere poljščine so odvisne 
od opraševanja čebel. Opraševanje omogoča razvoj, 
obstoj in razširjanje rastlinskih vrst. Če ne bi bilo 
rastlin, ne bi bilo življenja. Učitelji in vzgojitelji 
povabijo čebelarja v šolo in vrtec, da so že otroci 
seznanjeni s koristnostjo čebel. 

Zadnjič sem v majhnem sadovnjaku na 
Štajerskem opazila en sam panj. Študentka, ki dela 
diplomo iz takih nakladnih panjev, je povedala, da jo 
čebelarjenje veseli, in k temu jo je spodbudil dedek. 
Da bi le bilo takih mladih čim več, kajti zadnje čase 
država ugotavlja, da čebelarjenje usiha; povprečna 
starost čebelarjev je okrog šestdeset let. Tak panj bi 
imela tudi jaz, kajti zanima me zapleteno življenje 
čebel, pa tudi medu veliko pojemo. A je rekel sosed, 
da bi ga lahko imela le na podstrešju.

Sladko pomirjevalo 
Čebelar, ki je bil na obisku v razredu, je rekel, 

da lahko zobe umivamo tudi z medom. To je 
ena od učenk poskusila in pri ocenjevanju zob je 
dobila zajčka – zobje so res bili brez oblog.  Z me-
dom naj bi sladili čaj, pa tudi drugje v prehrani naj 
bi ga uporabljali: za prelive na solati, za sladoled, 
za jogurte, za razna peciva in piškote, za dodatek 

Domača lekarna

Z medom nad zobne obloge
V Sloveniji smo lahko ponosni na avtohtono kranjsko čebelo. Občudujem te 
marljive živali, pa tudi čebelarje, da obvladajo tako zapleteno življenje čebel. A 
mnogi se ne zavedajo, kako pomembno je življenje in delo teh živalic. Kar stisne 
me pri srcu, kadar opazim, da nekdo škropi sadovnjak ali vrt sredi popoldneva. 
Ne zaveda se, da bo veliko čebel umrlo.

mesnim jedem. Med dodajmo  šele potem, ko se 
jed ali čaj ohladi na manj kot štirideset stopinj 
Celzija. Ker je veliko bolj sladek kot sladkor, ga 
uporabimo tretjino manj, kot bi sladkorja. 

Z medom si ozdravimo prehlad, vzdržujemo 
od  pornost organizma, saj vsebuje encime, mine rale, 
vitamine, hormone. Med nam pomaga pri izkaš-
ljevanju, celi rane, deluje kot pomirjevalo. Na pitek 
za vneto grlo pripravite iz dveh žlic me du, dveh 
žlic kisa in dveh žlic limone ali pa ga vme  šajte v 
mleko, v katerem ste prekuhali žajbelj. Žlico medu 
na dan priporočajo vsem, ki želijo ohra  niti vitalnost. 
Za pomirjanje in lažji spanec v me  tin, melisin ali 
ožepkov čaj dodajte žlico medu in spanje bo lažje. Z 
medom lahko lajšate opekline ali razpokane ustnice, 
prav tako tudi razpokane bra davice pri doje nju.

Propolis pomaga pri celjenju ran, celjenju 
zanohtnic, zatiranju širjenja herpesa na ustnicah, 
lahko ga nakapljamo na sladkor in srkamo pri 
vnetem grlu ali hripavosti. 

Cvetni prah pa zelo uspešno zdravi razne 
alergije – predvsem alergije na cvetni prah. Toda 
začeti moramo z majhno količino. Na začetku 
jemljemo eno zrnce. Če pride do kakšne reakcije, 
takoj ustavimo uživanje. Nekomu sem predlagala 
jemanje cvetnega prahu in zelo močno alergijo je 
omilil;  alergija se ni pojavila takoj spomladi, temveč 
kasneje in v blažji obliki. Mogoče jo bo počasi 
odpravil, saj je pri jemanju zrnc zelo dosleden. 

Jana Rojc

TD Gorenja vas

Naslednji festival praženega krompirja bo na Visokem
TD Gorenja vas je barve naše občine zastopalo na 13. svetovnem festivalu v prip-
ravi praženega krompirja, ki je bil v Monoštru na Madžarskem. Poleg članov TD 
Gorenja vas so se dogodka udeležili še člani društva podeželja Kladje, TD Slajka 
Hotavlje, KD Deteljica, PS Step in podžupan Tomaž Pintar. Domov so se vrnili z 
zastavo, ki bo prihodnje leto, prvo septembrsko soboto plapolala ob Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem, na prizorišču 14. festivala praženega krompirja.

pa kulinaričnega dogodka, ki se bo zgodil 
6. septembra. Že sedaj vabljeni vsi ljubitelji 
praženega krompirja, ne bo vam žal. Lahko 
vam zaupam, da se nam morda zgodi tudi 
krompirjeva poroka … Vsekakor bo zanimivo,« 
še dodaja Bašelj. 

Po vrnitvi iz Madžarske so dan praženega 
krompirja pripravili tudi na Trgu Ivana Regna, 
kjer se je zbralo približno 200 ljudi. »Pražen 
krompir s kranjsko klobaso smo ponujali 
brezplačno, poleg smo nudili še postrvi in 
pijačo. Za dobro vzdušje je poskrbela Anja 
Koračin s harmoniko. Odziv obiskovalcev je bil 
tako neverjeten, da nam je zmanjkalo krompirja. 
Obljubljamo, da se to v prihodnje ne bo več 
zgodilo,« je povedal Bašelj.

Sicer pa so se člani TD Gorenja vas, skupaj s 

KŠPD, klubom Mladinska, Janijem Bogatajem, 
Iztokom Škrjancem, Jurijem Kogovškom in 
gostilno Pr’sedmic lotili organizacije dogodka 
»Jedi na žlico«, ki je pred gostilno Pr’sedmic 
privabila številne občane in druge mimoidoče 
ter požela veliko navdušenja.

Lidija Razložnik

Člani TD Gorenja vas so z velikim veseljem in 
ponosom prevzeli zastavo, ki bo 6. septembra 
2014 plapolala na Visokem.
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Selitev občine zaradi 
energetske sanacije

Občina Gorenja vas - Poljane je pridobila 
nepovratna sredstva za energetsko sanacijo 
Doma občine, zdravstvenega doma in obeh 
osnovnih šol. Investicija pri poljanski osnovni 
šoli je že izvedena, sanacijo gorenjevaške pa 
bo občina izvajala prihodnje leto, kar velja 
tudi za preostale objekte. 

Če se bo javni razpis za izbiro izvajalca 
del zaključil brez pritožb, je začetek ener-
getske sanacije občinske stavbe predviden 
že v letošnjem decembru. Ker investicija 
vključuje tudi statično sanacijo preostalega 
dela stavbe (osrednja prireditvena dvorana 
je že obnovljena), bo med obnovo potrebno 
v celoti izseliti poslovne prostore v njej. 

Župan in občinska uprava bodo delovali 
v nadomestnih prostorih, in sicer v nekdanji 
poslovni stavbi rudnika Žirovski vrh, na 
vstop nem delu gospodarske cone Todraž. 
Tja se bo začasno preselil tudi krajevni urad. 
Nadomestna lokacija bo v uporabi pretežni 
del leta 2014, v tem času pa v domu tudi ne 
bo mogoče izvajati prireditev. 

Po zaključku sanacije bo izvedena ce-
lovita obnova tega javnega objekta, ki je 
v nekaterih konstrukcijskih elementih že 
močno dotrajan, občani pa bodo pridobili ka-
kovosten kulturni in upravni center. Občanom 
se zaradi začasno spremenjenega načina 
delovanja občine vnaprej zahvaljujemo za 
razumevanje.

Elizabeta Rakovec, 
direktorica občinske uprave
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Tematska pot obiskovalca pelje po kmeti-
jah Poljanske doline, ki ponujajo raznovrstne 
domače pridelke in izdelke, pripravljene na 
tradicionalen način. Vse domače dobrote je 
mogoče tako okusiti kot tudi kupiti. V knjižici, 
ki je nekakšen vodič po kmetijah, so poleg os-
novnih informacij še številni namigi za aktivno 
preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi 
in ogled znamenitosti v bližnji okolici. Pot pol-
janskih dobrot obiskovalca pelje od kmetije Pr’ 
Rejcu, Pr’ Dimšarji, Na Polud, Pr’ Čum, Pr’ 
Petelin, Pr’ Režen, Martinuc, Zamuda, Andrejon, 
Šifrar, Ljubica, Lojz, Lužar, Pr’ Šupc, Matic, Pr’ 
Zink, Pekarna, Pri Pustotniku do Žunarja.

Pot so pripravili v Turizmu Škofja Loka skupaj 
z Društvom za razvoj podeželja Resje, v okviru 
projekta LEADER. Pomembna ni zgolj za promo-
cijo turistične ponudbe Poljanske doline, temveč 
tudi za povezovanje lokalnih ponudnikov hrane in 
potrošnikov. »Pot je velika pridobitev, ki ponuja 
domačim in tujim gostom še dodatno možnost 
preživljanja časa v Poljanski dolini. Preko 
tematske poti gostje spoznajo tako lokalno kuli-
nariko kot ljudi – ponudnike, pa tudi znamenitosti 

Turizem

Po poti poljanskih dobrot
Številnim tematskim potem v občini se je pridružila še kulinarična – Pot pol-
janskih dobrot, ki so jo na Visokem predstavili v okviru Luninega festivala. Pot 
poljanskih dobrot je že četrta tematska pot v okviru LEADER projekta V zgodbe 
odete poti, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, podprle 
pa so ga tudi vse štiri občine na Škofjeloškem.

Poljanske doline. Za ponudnike je to priložnost 
za aktivnejšo vključitev v turistično dogajanje na 
območju, saj v okviru projekta pri pravljamo tudi 
turistične pakete, ki bodo vključevali izbrane točke 
v Poljanski dolini ter predstavitve ponudnikov na 
več različnih načinov. Glede na to, da so želje gos-
tov zelo različne, se bodo ti izleti prilagajali sku-
pinam,« je pojasnila Marija Demšar, svetovalka 
za razvoj turizma in regionalni razvoj na Turizmu 
Škofja Loka. 

Trenutno je vključenih 19 ponudnikov 
domačih izdelkov in pridelkov, ki so v knjižici 
predstavljeni po geografsko zaokroženih eno-
tah. »Še vedno se lahko projektu pridružijo 
tudi ostali ponudniki in kmetije, to je tudi cilj 
projekta – tako mi, kot občina si želimo, da bo 
knjižica ob ponatisu še debelejša in bo vsebova-
la še več ponudnikov,« je še dodala Demšarjeva. 
Knjižica je opremljena s fotografijami in bo v 
veliko pomoč tako domačemu kot tudi tujemu 
turistu, saj je poleg slovenskega opisa kmetije 
tudi opis v angleškem jeziku. 

Pot si obiskovalec lahko prilagodi svojim 
željam in potrebam, saj ni zarisana na zemljevidu, 

označeni so le ponudniki in kmetije. »Pot poljan-
skih dobrot smo dolgo pripravljali, zdaj je končno 
ugledala luč sveta. Gre za ponudbo domačih 
dobrot, po katerih je znana naša dolina. Vedno 
večji poudarek se daje doma pridelani in predelani 
hrani, zato je povezanost naših ponudnikov in 
njihov skupen nastop zelo pomembna pridobitev 
tako za nas kot tudi za obiskovalce. Pomembno je 
tudi, da se kupec in pridelovalec domačih dobrot 
in domače hrane med seboj spoznata. Če so izdelki 
in pridelki prodani na domačem pragu, je še toliko 
bolj pomembno, saj dodana vrednost v celoti 
ostane doma in ni dodatnih stroškov. Pot lahko 
sestavljamo z ostalo atraktivno ponudbo, po njej 
se lahko odpravimo peš, s kolesom, avtomobilom, 
za večje skupine in dalj časa pa priporočamo tudi 
kombi s šoferjem …,« je po otvoritvi tematske poti 
povedal župan Milan Čadež.

Lidija Razložnik
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1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih občinskih sredstev v skupni višini 
20.000 evrov za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE 
(v nadaljevanju MKČN), in sicer le na poselitvenih območjih občine Gorenja vas - 
Poljane, na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema.

2. Splošna določila
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v občini, ki so lastniki MKČN in ki za gradnjo MKČN še niso prejeli 
nepovratnih sredstev. Sredstva se lahko dodelijo izključno za opremo stanovanjskih 
stavb z MKČN. Sredstva se lahko dodelijo izključno za prvo opremo stanovanjskih 
objektov z MKČN.
Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem 
redu prispetja. Na voljo so izključno upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve iz tega 
javnega razpisa.
Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonodaji, 
ki ureja to področje.

3. Višina nepovratnih sredstev za vgradnjo MKČN
Višina sredstev se dodeli glede na zmogljivost čiščenja novozgrajene MKČN, in sicer 
največ v višini do 150 evrov na PE (PE – enota zmogljivosti čiščenja MKČN) in največ 
30 odstotkov nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma 
do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za leto 2013.
Če je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna sredstva posameznemu 
upravičencu dodelijo po lastniškem deležu oziroma dogovoru med upravičenci 
(solastniki MKČN).

3. Pogoji
a) Upravičenec je lastnik MKČN, kar dokazuje z listinami o lastništvu oziroma 
nakupu (račun). 
b) Upravičenec ima urejeno stalno prebivališče v stavbi in je lastnik stavbe, iz katere 
se odvaja odpadna komunalna voda na čiščenje v MKČN (urejeno prebivališče po 
CRP).
c) MKČN je vgrajena z namenom čiščenja komunalne odpadne vode iz stanovanjske 
stavbe, ki se nahaja na območju, znotraj katerega se do konca leta 2017 ne 
predvideva izgradnja javne kanalizacije. 
d) MKČN mora biti vgrajena v letu 2012 ali 2013 in v funkciji obratovanja z vsaj 50-
odstotno obremenitvijo oziroma zmogljivostjo čiščenja (za obremenitev z 1 PE šteje 
1 prebivalec s stalnim prebivališčem v stavbi).
e) MKČN mora izkazovati obratovanje, skladno z zahtevami predpisov.
f) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili 
4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07 in nadaljnje spremembe). 
g) MKČN mora imeti določenega upravljavca. Praviloma je to lastnik. Če upravičenec 
(lastnik MKČN) ni hkrati tudi upravljavec MKČN ali se v MKČN čistijo odpadne 
vode iz več stanovanjskih stavb ali večstanovanjskega objekta oziroma MKČN ni 
v 100-odstotni lasti enega upravičenca, mora biti za upravljanje MKČN določen 
upravljavec. Določitev upravljavca se ugotavlja na osnovi pogodbe o upravljanju, 
ocene obratovanja in evidence izvajalca javne službe.
h) Obratovanje MKČN mora biti v skladu z navodili proizvajalca MKČN. Naprava se 
mora redno vzdrževati, o obratovanju MKČN se mora voditi obratovalni dnevnik. 
i) Za stanovanjski objekt, iz katerega se odvaja komunalna voda na MKČN, mora 
biti izdano gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi skladno 
z zahtevami predpisov za gradnjo objektov. Če se MKČN gradi na zemljišču, ki 
ni v investitorjevi lasti, mora biti vlogi priložena pogodba o ustanovitvi služnosti, 
overjena pri notarju.
j) MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
k) Vlagatelj za gradnjo MKČN še ni prejel nepovratnih sredstev in ni v postopku 
pridobivanja nepovratnih sredstev. Stanovanjski objekt se prvič opremlja z MKČN.

4. Vloga
Vloga mora biti pisna, podana na ustreznem obrazcu, vlagatelj (upravičenec ali 
njegov pooblaščenec) jo mora podpisati. 
Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
• ocena obratovanja MKČN, ki ga izdela pristojen izvajalec javne službe (Občina 
Gorenja vas - Poljane, režijski obrat) in pregledna situacija z vrisanimi zemljiškimi 
parcelami, stavbo, MKČN in potekom kanalizacije. Slednja se priloži le, če ni sestavni 
del ocene obratovanja;
• pogodba o upravljanju (glej pogoj pod točko 3. g); 
• gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967, ter pravica graditi 
MKČN, če je ta postavljena na zemljiški parceli, ki ni v lasti upravičenca (pogodba 
o ustanovitvi služnosti) ali enostavno gradbeno dovoljenje, če je to zahtevano s 
predpisi o graditvi objektov; 
• dokazilo o lastništvu MKČN (račun);
• izjava o lastništvu, podatkih o sofinanciranju MKČN;
• pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec;
• parafiran vzorec pogodbe;
• pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb.

Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 
87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 15. novembra 2013 do 12. ure. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, na prednji strani (levi, spodnji 
del) mora biti opremljena z napisom »NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2013«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti zapisan polni naslov vlagatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega javnega 
razpisa. 

5. Rok za prijavo na javni razpis 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. novembra 2013 ob 12. uri. 

6. Postopek obravnavanja vlog
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, 
ki ne bodo pravočasne ali če vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo 
s sklepom zavržene. Če vloga ob vložitvi ne bo popolna, se bo prosilca pozvalo k 
dopolnitvi v osmih dneh. Roka dopolnitve ni mogoče podaljševati. Če vloga ne bo 
pravočasno dopolnjena ali bo kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se s sklepom 
zavrže.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do 
porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za katere ne bo dodeljenih sredstev v 
tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta.
Vlagatelji bodo do 10. decembra 2013 obveščeni o izidu razpisa. Sklep o dodelitvi  
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo male čistilne naprave v letu 2013 izda 
župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene med upravičencem 
in občino. Sredstva se dodeli v 15 dneh po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih 
sredstev. Če vlagatelj v osmih dneh po prejemu sklepa ne pristopi k podpisu pogodbe, 
se mu sredstva ne dodelijo. 

7. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do 
vključno 15. novembra 2013, in sicer v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane, 
dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: 
http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi in objave.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, 
na tel. št. 04/51-83-122, Kristina Knific. 

župan
Milan Janez Čadež  

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

Na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Ur. l. RS, št. 55/2013) in Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 121/2003, 23/2011 in 22/2013, Pravilnik) objavljamo

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2013
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»Midva sva pa danes Indijanca, pa peresa 
imava«, sta hitela pripovedovati otroka, ki sem 
ju srečala pred trgovino na vasi. S simpatičnim 
barvastim trakom in papirnatimi peresi na 
glavi, poslikana po obrazu, sta navdušeno pri-
povedovala, kaj vse sta delala tam zunaj in da 
sedaj morata domov, čeprav bi še rada ostala. 
Zanimalo me je, kaj se dogaja, da sta tako 
navdušena, zato sem pogledala proti zelenici. In 
res se je dogajalo, saj je stal tam pravi indijanski 
šotor, imenovan tudi tipi, pred njim pa je sedelo 
in čepelo kup otrok. 

Na delavnicah so z Majo Debeljak izdelovali 
indijanski nakit in papirnate perjanice. Preiz-
kusili so se v bobnanju na prave bobne, vsak 
pa je naredil tudi svoje indijansko glasbilo in 
ga okrasil. V velikem belem okrašenem šotoru, 
ki je dogodku dodal pravi indijanski pridih, so 
poslušali indijanske pravljice. Seveda so bili 
tudi vsi porisani po obrazu, kot se za Indijance 
spodobi, vsak pa je dobil tudi indijansko ime. 

Projekt Indijančki si je zamislila Maja, pri 
izvedbi pa sta sodelovala še njen mož in Boris 
Oblak, s katerim sta vodila izbrane delavnice 
za otroke. 

Festival se je odvijal pod okriljem Kulturnega 
centra slikarjev Šubic. Prvi dan je potekal v naravi 
pred visoškim dvorcem, kjer so risali Matjaž in 
Jože Poklukar ter Boris Oblak. Kot lani so nastajale 
karikature v živo, portretiranci pa so uživali in z 
mimoidočimi spoznavali nastajanje karikature, 
njene značilnosti in umetniške prijeme ustvarjalcev. 
Otroške delavnice so vodile Nina Meglič, Tina Mli-
nar Rozinger in Maja Debeljak. Nastalo je 20 risb, 

2. Festival karikatur

Nastala je tudi tridimenzionalna podoba premierke
Priznani karikaturisti so tudi letos pred visoškim dvorcem postavili ogledalo 
številnim posameznikom našega političnega življenja in sami družbi. Festival 
karikatur so popestrile delavnice za otroke, kiparji in demonstracija digitalnega 
slikanja. Zvečer so v poročni dvorani Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove 
grape navdušili s koncertom. Festival se je zaključil z razstavo karikatur  v 
Štefanovi hiši v Poljanah.

izmed katerih je na natečaju za najboljšo otroško 
karikaturo zmagala 11-letna Voni iz Dobja.  

Posebnost letošnjega ustvarjanja so bili ki-
parji. Mihaela Žakelj Ogrin je z motorno žago 
izdelala kip iz lipovega hloda, Matej Plestenjak, 
ki izdeluje umetnine iz različnih kovinskih 
odpadnih kosov, se je lotil celo karikature – 
triptiha  portreta svojega psa, Jože Tönig je iz 
gline  izdeloval tridimenzionalno karikaturo – 

portret premierke Bratuškove, ki bo osnova za 
izdelavo njene maske. 

Zvečer je v poročni dvorani visoškega 
dvorca nastopila Uršula Ramoveš s Fanti z 
Jazbecove grape s predstavitvijo pesmi z nove 
zgoščenke Talisman. Znane pesmi so v pri-
redbi besedil Janeza Ramoveša in interpretaciji 
Uršule v poljanskem narečju dobile ubesedile 
trpke, neolepšane, včasih surove zgodbe in 
prigode s podeželja. Šansonjerski glas Uršule 
Ramoveš jih je povzdignil  tako, da se je na 
trenutke poslušalcem naježila koža, in tudi zato 
so pesmi pospremili z močnimi aplavzi.  

V nedeljo zvečer  je bila v Kulturnem centru 
slikarjev Šubic kot sklepni dogodek festivala 
odprta razstava karikatur. Razstavljali so Matjaž 
in Jože Poklukar, Boris Oblak, Jože Tönig, Iztok 
Sitar, Tomo Lavrič, Ciril Horjak, Miki Muster, 
Dalibor Zupančič, Lila Prap, Franco Juri, 
Andrej Bajt, Marko Kočevar, Alojz Zorman 
Fojž, Radko Oketič, Danica Guberinič, Darja 
Lobnikar Lovak, Matej Plestenjak, Nina Trček 
ter kiparka Mihaela Žakelj Ogrin. Dogodek je 
na harmoniki pospremila Barbara Robba. 

Marko Hočevar,  po poklicu arhitekt, je ob 
odprtju povedal,  da poleg rednega dela vsak dan 
nariše karikaturo na aktualno politično dogajanje 
za časopis Delo. Kako mu to uspe? »Narisati tako 
karikaturo je najlažje. Tema je že določena, samo 
narisati jo moram. Težje se je domisliti neke 
teme in jo narisati tako, da bo njeno sporočilo 
prepoznano po vsem svetu,« nam je zaupal. 

Tadeja Šubic

Delavnice

Otroška indijanska vas v Poljanah
V Poljanah se je za  konec počitnic na zelenici sredi Poljan zgodila zanimiva 
delavnica za otroke, ki sta jo vodila Maja Debeljak in Boris Oblak.

Delavnice so potekale dopoldne in vse do 
poznega popoldneva. Zato so se številni otroci 
radovedno ustavljali pri šotoru in se zaradi 
zanimivega dogajanja pridružili Maji, Borisu 
in drugim Indijančkom na travniku. Nekateri 
zagrizeni Indijanci pa so bili na delavnicah 
kar cel dan. 

Seveda je Boris, ki ga poznamo tudi kot kari-
katurista, malim Indijančkom narisal karikature. 
Slišati in videti je bilo veliko smeha in zabave, 
saj so se otroci čisto vživeli v indijansko življenje 
in bojevniške junake in uživali v sproščenem 
vzdušju indijanske vasice sredi Poljan. 

Če vas zanimajo podrobnosti programa 
Indijančki, se lahko obrnete na Majo: maja.
yess@gmail.com.

Tadeja Šubic

Fo
to

: M
aj

a 
De

be
lja

k

Fo
to

: T
ad

ej
a 

Šu
bi

c



14

Organizatorji dobrodelnega koncerta – OŠ Ivana Tavčarja pod 
vodstvom Jane Rojc in Turistično društvo Gorenja vas – so se letos še 
posebej potrudili in pripravili koncert, ki so ga poimenovali Od klasike 
do popa. V goste so povabili glasbenike iz občine Gorenja vas - Poljane, 
med katerimi so mnogi že širše priznani, drugi si pot še utirajo. V dobri 
uri je tako lahko vsak našel kaj za svoja ušesa in dušo. Prva je nastopila 
flavtistka Hana Kavčič, ki sicer obiskuje Konservatorij za glasbo in 
balet v Ljubljani, za njo pa je v samostojnem nastopu zbrane navdušil 
že priznan pianist Marjan Peternelj. Ob njegovi spremljavi se je kasneje 
predstavila tudi obetajoča oboistka Eva Tušar Suhadolc. Nastopil je 
tudi občanom že dobro poznan ženski trio Libertas, most med klasiko 
in popom pa je z nežnimi pesmimi ustvarila Fanika Križaj, ki jo številni 
poznajo iz nastopa v oddaji Slovenija ima talent. Pred vrhuncem večera 
so koncert popestrile še plesalke plesne skupine Step, ki ustvarjajo pod 
mentorstvom Petre Slabe, nato pa je na oder stopila karizmatična Neža 
Buh, bolj poznana z umetniškim imenom Neisha.

Predstavila je več pesmi s svojega povsem novega albuma Za vesoljke 
in kavboje, poslušalce pa je za bučen aplavz nagradila še z nekaj dodat-
nimi, že poznanimi skladbami. Kot je po koncertu povedala Neža Buh, 
vsako leto izvede določeno število dobrodelnih nastopov, a zelo premisli, 
kje in za koga. »Za to, da podprem dober namen v valilnici kulture, kjer 
sem tudi sama gulila šolske klopi, pa sem si z veseljem vzela čas, in kot 
je bilo videti, so me tudi poslušalci dobro sprejeli in smo se imeli lepo.« 
Tudi druge glasbenike so poslušalci vsakič nagradili z bučnim aplav-
zom, posamezne nastope pa je s spodbudnim in za dobrodelni koncert 
primernim besedilom v zaključeno celoto povezala Jana Rihtaršič, sicer 
učiteljica slovenščine. 

Z zbranim denarjem in sredstvi, ki jih za šolski sklad OŠ Ivana 
Tavčarja namenijo posamezniki, podjetja oziroma jih zberejo z dobrodel-
nimi koncerti, novoletnim bazarjem in drugimi dejavnostmi, pomagajo 
otrokom iz socialno šibkejših okolij. S plačilom položnic za kosila, 
dodatne dejavnosti, šole v naravi in druge potrebe jim omogočijo tisto, 
za kar bi bili ti otroci sicer prikrajšani. Jana Rojc je bila po koncu z do-
brodelnim koncertom zadovoljna: »Veseli smo, da je prišlo toliko ljudi, 
saj smo skupaj s TD Gorenja vas v organizacijo in promocijo vložili res 
veliko truda. Z veseljem opažam, da se tudi občani vedno bolj zavedajo 
pomena kulturnih dogodkov v občini, z obiskom tega pa so poleg vsega 
še prispevali za dober namen.« 

Tina Dolenc

Kam novembra?
• 2. november: Pričetek 3. sezone »Prijateljev Jelenc«. Koča bo 

odprta vsak konec tedna in ob praznikih od 2. novembra do 1. maja. 
Dodatne informacije na spletni strani www.pdgorenjavas.com. Organizira 
PD Gorenja vas.

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

• 7. november od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja 
in holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD Gorenja vas). Organizira 
KORK Gorenja vas.

• 9. november: Popotovanje po Levstikovi poti. Lahka, nezahtevna 
pot. Skupni čas hoje 6 ur. Dodatne informacije in prijave pri Zorki Jereb 
na telefonski številki 040/270-314 ali na www.pdgorenjavas.com. Or-
ganizira PD Gorenja vas.

• 9. november ob 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in 
izdelkov na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.

• 9. november ob 19. uri: Košarkarska tekma Gorenja vas : Logatec, 
4. SKL člani v  telovadnici Poljane. Organizira KK Gorenja vas.

• 10. november ob 17. uri: Koncert Staneta Vidmarja v KD Poljane. 
Organizira KS Poljane. 

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

• 17. november: Popotovanje po Vrtovčevih poteh. Lahka, nezahtev-
na pot. Skupni čas hoje 5 ur. Dodatne informacije in prijave pri Zorki 
Jereb na telefonski številki 040/270-314 ali na www.pdgorenjavas.com. 
Organizira PD Gorenja vas.

• 18. november ob 17. uri: Delavnica za spretne prste: Želodkov 
škratek v knjižnici v Gorenji vasi. Delavnica je primerna za otroke od 
4. do 10. leta starosti.

• 18. november ob 17. uri: Ura pravljic: Presenečenje v knjižnici 
v Gorenji vasi.

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

• 23. november ob 15. uri: Gorenja vas : Calcit Basketball, 2. SKL 
U-14 v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KK 
Gorenja vas.

• 23. in 24. november od 8. do 19. ure: Sejem rabljene smučarske 
opreme v Športni dvorani Poden, Škofja Loka. Organizira Smučarski 
klub Alpetour Škofja Loka.

• 23. november ob 19. uri: Slavnostna akademija s podelitvijo 
občinskih priznanj v Domu občine Gorenja vas - Poljane. Organizira 
Občina Gorenja vas - Poljane. 

• 24. november: Strokovno srečanje na temo Rupnikove linije v 
Domu občine Gorenja vas - Poljane. Po srečanju sledi ogled stalne zbirke 
v utrdbi na Golem vrhu. Dodatne informacije pri Marjeti Šifrar na tele-
fonski številki 04/51-83-120 ali po e-pošti: marjeta.sifrar@obcina-gvp.
si. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.

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

Ženske za ženske
Ženski  pevski zbor Blegaške sinice, ki deluje pod okriljem Društva 

podeželskih žena Blegoš, vabi 30. novembra ob 19. uri v Kulturni dom 
Poljane na ogled muzikala z naslovom Ženske za ženske. Rdeča nit 
dramsko-plesnega in pevskega dogodka je sklop komičnih dogodkov, 
ki se zgodijo v življenju podeželske ženske. Kot so povedale podeželske 
žene, bi rade pokazale, s čim se srečuje današnja ženska, ki je razpeta 
med službenimi, družinskimi in družbenimi obveznostmi, ob vsem tem 
pa nenehno išče sebe in svojo žensko bit v njej sami.

Štefka Eržen

Dobrodelni koncert

Glasbeno popotovanje 
od klasike do popa
Večnamenski prostor OŠ Ivana Tavčarja je bil premajhen 
za vse, ki so se udeležili že 10. dobrodelnega koncerta, 
obiskovalci so posedli kar po mizah in dodatnih stolih. 
S prodanimi vstopnicami so zbrali 1.400 evrov, ki so jih 
namenili šolskemu skladu OŠ Ivana Tavčarja.
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Spet se bo balinalo
Gostilna Na Vidmu in Gostilna Jager v 

sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane 
prirejajo že tretji turnir v balinanju za Pokal 
Rupnikove linije. Prvi dve predtekmovanji 
bosta 23. in 30. novembra s pričetkom ob 10. 
uri, veliki finale pa 25. januarja prihodnje leto. 

Balinanje z lesenimi kroglami bo v podzem-
ni utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu, bali-
narji pa se bodo pomerili v dvojicah. Prijavljene 
ekipe bodo z žrebom razdeljene v dve skupini 
in se bodo pomerile v polfinalnih turnirjih. 
Najboljše štiri ekipe iz prvega in drugega 
turnirja pa se bodo pomerile še v finalu. 

Poleg balinanja se na Golem vrhu obeta 
tudi pester spremljevalni program, in sicer bo  
obiskovalcem na voljo degustacija pečenih 
domačih dobrot ter voden ogled utrdb Rup-
nikove linije ob 11. in 15. uri. 

Dodatne informacije in prijave so možne 
do 20. novembra pri Mateji Čadež na tele-
fonski številki 041/948-705 in pri Boštjanu 
Poljanšku na telefonski številki 051/211-767. 
Žrebanje skupin bo 20. novembra v gostilni 
Jager. Vabljeni!                                      L. R.

V nedeljo, 13. oktobra, je javorski župnik 
Ciril Istenič povabil vse zakonske jubilante, da 
se pri sveti maši skupaj Bogu zahvalijo za vsa 
preživeta leta v zakonu in družini ter ga prosijo, 
naj še naprej vodi in ohranja njihove zakonske 
in družinske skupnosti. 

V preddverju so zakoncem pripeli šopke, 
nato so ob poročni koračnici vstopili v cerkev, ki 
je marsikateri par spomnila na tiste lepe trenutke 
pred mnogimi leti, ko sta stopila na skupno pot. 
Mašo so polepšali tudi Javorski pevci z ubranim 
petjem, ki se je nadaljevalo še ob druženju. 

Srečanja se je udeležilo 15 zakonskih parov: 
dva sta praznovala  40 let, dva  35 let, pet parov 30 
let, en par 25, štirje 20 let in en par 15 let. V nago-
voru je župnik povedal, kako velik in pomemben 
zakrament je sveti zakon. Poudaril je, da je božji 
blagoslov pomemben za vsak par, ki se odloči za 
skupno pot, kajti ta pot ljubezni in zvestobe ni 
tlakovana samo s srečo in z lepimi dogodki, am-
pak tudi z grenkimi in bolečimi. Zato je še kako 

Srečanje jubilantov

V Javorjah se je zbralo 15 zakonskih parov

pomembno, da par sprejme Boga medse. 
Jubilantka Anka Alič  je prebrala globoko 

zgodbo »Gospod, kje si bil, ko mi je bilo v 
življenju najtežje?«. Ob tej zgodbi se je videl vsak 
v ogledalu, zares, takrat Gospod nosi v ljubečem 
naročju vsakogar, sicer ne bi zmogel! Ob koncu je 
so pari za spomin od župnika prejeli rožni venec 
in knjižico, potem so se še nekaj časa zadržali 
pred župniščem, kjer so gospodinje postregle z 
dobrotami,  nato so nadaljevali prijetno druženje 
ob dobrem  kosilu v gostilni Blegoš. 

M. K.

Zabavno-tekmovalno 
balinčkanje

Športni društvi Gorenja vas in Senica iz 
Medvod ter gostilna Jager ter gostilna Jager so 
organizirali tekmovanje v prstometu (balinčkanju). 
Svojo točnost je preizkusilo sedem ekip iz bližnje in 
daljne okolice. Z uvodnim pozdravom in preciznim 
metom je tekmovanje odprl župan Milan Čadež.  

V prijetnem vzdušju so ekipe v uvodnem delu 
tekmovanja igrale vsaka z vsako, za osvojitev 
medalj pa so se najboljše štiri pomerile ponovno. 
Končni rezultat: 1. mesto: Senica 1 v postavi Andrej 
Kunstelj, Vinko Drmota; 2. mesto: Primus v postavi 
Jure Mohorič, Matjaž Mohorič; 3. mesto: Senica 4 
v postavi Smajo Redžič, Milan Strgar; 4. mesto: 
Senica 2 v postavi Vlado Ilinčič, Marko Govekar; 
5. mesto: Loški pub v postavi Grega Čuk, Goran 
Šiftar; 6. mesto: Senica 3 v postavi Zdene Frece, 
Jože Habjan; 7. mesto: Gorenja vas v postavi Luka 
Prezelj, Smajo Čerimović.

Organizatorji obljubljajo, da bo tekmovanje v 
balinčkanju  postalo tradicionalno.  Naj se dolgi 
zimski večeri krajšajo s pripravami na tekmovanje v 
naslednjem letu.                                Jože Habjan

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

Tako ozko gledanje na starost in na starejše 
ljudi je napačno in pogosto krivično. Obdobje 
zagnanega in učinkovitega dela imajo ti ljudje že 
za seboj. Če so nas naučili pošteno in odgovorno 
živeti v ljubezni, miru in razumevanju ter z vero v 
življenje, je to neprecenljiv dar, za katerega smo 
jim lahko vekomaj hvaležni. Starejši ljudje nas 
lahko bogatijo tudi v svojih visokih letih. Takrat 
so njihovi darovi bolj duhovne kot materialne 
narave, vendar zato nič manj pomembni. Starejši 
imajo bogate življenjske izkušnje, modrost in zrel 
odnos do življenja, ob njih se učimo medgenera-
cij skega sožitja in staranja, saj to čaka vse nas. 

V Javorjah skušamo starejšim sokrajanom 
pokazati, da jih cenimo. Že nekaj let krajevna orga-
nizacija Rdečega križa skupaj z župnijsko Karitas, 
ob sodelovanju domačega župnika Cirila Isteniča 
in finančni podpori Občine Gorenja vas - Poljane, 
zanje organizira skupno praznovanje. Letos je bilo 
praznovanje izpeljano v začetku septembra. 

Srečanje starejših krajanov v Javorjah

Sožitje med generacijami bogati vse
Na starejše ljudi naša današnja družba pogosto gleda podobno kot na vse drugo, kar nas 
obdaja – skozi denar oziroma materialno korist. Ker starejšim pešajo moči in ne morejo 
več tako in toliko ustvarjati kot mlajša generacija, jih marsikje potiskajo v stran.

Vabljeni so bili krajani, ki so dopolnili 75 let in 
več. Odziv je bil dober, saj je prišla skoraj polovica 
od več kot 50 vabljenih. Organizatorji srečanja so 
nekaterim vabljenim priskrbeli tudi prevoz ter jim 
tako omogočili udeležbo. V kraju imamo tri kra-
jane, ki jim manjka manj kot leto dni do častitljivih 
90 let. Izmed njih se je srečanja udeležila Francka 
Možina iz Dolenčic, ki še vedno z vedrino gleda 
na svet okrog sebe in redno peš prihaja k maši v 
več kot kilometer oddaljeno farno cerkev. 

Srečanje se je začelo s slovesno sveto mašo, 
kjer so bolniki lahko prejeli tudi zakrament 
bolniškega maziljenja. Pridiga je poudarila pomen 
povezovanja mladih in starejših, kar bogati nas 
vse. Sledilo je kosilo na prenovljeni terasi gostilne 
Blegoš. Srečanja se je udeležil tudi župan Milan 
Čadež, ki je z nekaj spodbudnimi besedami nago-
voril prisotne in poudaril pomen organiziranega 
humanitarnega dela, še posebej za starejše krajane. 
Iz pozdravnih besed predsednice Rdečega križa Ja-
vorje Marije Kos je bilo slišati, da bo zadovoljstvo 
na obrazih povabljenih najboljše plačilo članicam 
za trud. Zavedajo se, da je humanitarno delo, ki ga 
lahko opravi tak lokalni odbor, v zdajšnjih težkih 
gospodarskih razmerah le kaplja v morje, vendar 
pomaga ljudem ohraniti upanje. 

Milena Miklavčič, predsednica Rdečega 
križa Škofja Loka, je z nekaj utrinki iz človeških 
zgodb, ki jih proučuje in zapisuje, znala privabiti 
nasmehe na obraze in sprostiti vzdušje. Po 
ubranem petju Javorskih pevcev je jed še bolj 
teknila. Malo bolj ogreti pa so vsi prisotni rade 
volje pritegnili lepim slovenskim pesmim, ki 
jih je iz svoje harmonike izvabil domačin Tone 
Kokelj. Pesem, domače vzdušje in obložena 
miza so ljudi povezali in zadržali v živahnem 
pogovoru do poznih popoldanskih ur. 

Milena Alič
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Letos mineva že 20 let od njegove smrti, 
spomin nanj pa se vsako leto ohranja tudi z 
Urekovim pohodom na Goro, ki je organiziran 
v začetku oktobra. Letos smo ta pohod za šolarje 
zaradi boljše vremenske napovedi izpeljali že 
zadnji teden v septembru. Na pohod so odšli 
učenci od 1. do 5. razreda. Prvošolci so se s 
kombiji odpeljali do Hleviš, od tam pa peš na-
daljevali pot po gozdni poti do cerkve na Gori, 
kjer so pomalicali in se igrali rajalne in gibalne 
igre. Tako so uspešno opravili prvi pohod tudi 
za vpis v knjižico Zlati sonček.

Drugošolci so se odpeljali do Malenskega 
Vrha, od tam pa peš krenili proti Gori. Večino poti 
so hodili po gozdu, zato so med krajšimi postanki 
lahko opazovali tudi spremembe v naravi, ki jih 
prinaša jesen. Tretješolci so takoj za prvimi hišami 
v Malenskem Vrhu zagledali markacije, o katerih 
so se dan prej pogovarjali v šoli. Sledili so jim 
in v eni uri prišli na cilj. Učenci četrtih in petih 
razredov so se z avtobusom peljali samo do Volče, 

potem pa so pešačili in med potjo nabirali gobe. 
Prav vsi so se na cilju spomnili pokojnega 

športnega novinarja Staneta Ureka in pri cerkvici na 
Gori njemu v poklon izvedli jutranjo telovadbo.  

Nekateri naši učenci, ki jih zanimata umet-
nost in tehnika, so se z dvema učiteljicama 
odpravili v Ljubljano, kjer so si na Gospodar-
skem razstavišču ogledali svetovno potujočo 
razstavo Genij – da Vinci. »Bilo je zelo 
zanimivo in izvedeli so veliko podrobnosti o 
Leonardu da Vinciju. Bil je izumitelj, znanstve-
nik, raziskovalec človeške anatomije, inženir, 
arhitekt, filozof in renesančni umetnik. Ogledali 
smo si večino njegovih izumov, kot so kolo, 
tank, nekaj njegovih slik, med njimi tudi nje-
govo najpomembnejšo umetnino Mono Lizo«, 
je povedala Ema Primožič iz 7. b.

Učenci od 6. do 9. razreda so se odpravili 
po Sloveniji. Vsak razred je krenil na drugi 
konec: šestošolci so prečesali Dolenjsko, sedmi 
razredi Kras, učenci osmih razredov Štajersko 
in devetošolci severni del Primorske. Tako so 
opravili tudi naravoslovne in kulturne dneve.

Šestošolcem je bil najbolj všeč Valvasorjev 
grad Bogenšperk, čudili so se predmetom v 
Dolenjskem muzeju in obiskali Krjavljevo 
domovanje. Sedmošolci so marsikaj novega in 
zanimivega videli in slišali v Lipici, se spustili 
v jamo Vilenica in si ogledali Štanjel.

Učenci 8. razredov so videli Rimsko nekro-
polo, jamo Pekel in Ptujski grad, devetošolci pa 

Muzej 1. svetovne vojne v Kobaridu, Bolnico 
Franjo in Antonijev rov v rudarski Idriji. 

Na Mali Groharjevi koloniji
Tudi umetniško izražanje je našim učencem 

blizu. Trije so se udeležili Male Groharjeve kolo-
nije v Škofji Loki, na kateri je sodelovalo okrog 
40 slovenskih osnovnih šol. Na ulicah in trgih 
Škofje Loke so slikali zanimive izseke slikovite-
ga starega dela mesta. Vsak učenec se je dela lotil 
po svoje. Sami so si izbrali želeni motiv in ga v 
poljubni tehniki prenesli na papir. Urban Dolenc 
je s pasteli slikal Mestni trg s kužnim zname-
njem. Katja Krajnik se je lotila tonskega slikanja 
Kapucinske cerkve, pri čemer je poskušala ujeti 
občutek umirjenosti, Katja Stanonik pa je izbrala 
prehod proti Homanovi hiši z rahlimi barvnimi 
prehodi. »Na Groharjevi koloniji smo se Katja, 
Urban in jaz imeli zelo dobro, čeprav nas je malo 
zeblo. Ne glede na rezultate, ki še niso znani, smo 
bili veseli, da smo se lahko udeležili kolonije in 
pridobili nove izkušnje,« je bila navdušena Katja 
Krajnik iz 9. b.

Šestošolci so z učiteljico Matejo Tušek 
ustvar jali kar v vrtčevskem peskovniku. Z 
mivko so skušali prikazati različne oblike 
razgibanosti Zemljinega površja in nastala je 
prav zanimiva pokrajina. Ob delu na terenu so 
se naučili stvari, ki se jih v razredu ne morejo.

Učenci in učitelji naše šole so sodelovali tudi 
v kulturnem programu, ki je spremljal slovesno 
odprtje energetsko obnovljene OŠ Poljane. 
Prireditev so popestrili: s pristno poljanščino 
Klemen Dolenc in Žan Pelipenko kot Danijel in 
Janez iz Tavčarjevega Cvetja v jeseni, s pesmijo 
pevke MPZ ter plesalke. 

Bernarda Pintar

To zame ni igra. Takrat, ko učitelja ni poleg, 
se pojavljajo še druge, hujše oblike nasilja: br-
canje, spotikanje, zbadanje, pljuvanje, praskanje, 
uničevanje stvari, izrekanje groženj, namerno 
izključevanje iz skupine, žaljenje, ustrahovanje, 
manipuliranje s prijateljstvi … Takih nasilnih 
ravnanj je v družbi vedno več, kar lahko zasle-
dimo ob gledanju TV ali branju časopisov. 

Zakaj prihaja do nasilnih ravnanj, je pogosto 
težko ugotoviti. Lahko so odraz obnašanja v 
otrokovi družini – je prevzet vzorec, lahko je 
otrok žrtev nasilja v družini, lahko ga sovrstniki 
spodbujajo k temu, lahko je sam žrtev nasilja 
drugega vrstnika, mogoče je to način reševanja 
problemov ali pa si želi na ta način pridobiti 
glavno mesto v skupini.  Kar koli učenec doživi, 
bi moral takoj sporočiti staršem ali učiteljem, 
kajti v začetku se lahko še vse reši z razgovo-

ri, mediacijo.  Ko bo otrok starejši, bo manj 
povedal ali pa sploh ne bo in lahko se pojavijo 
hude posledice, na primer depresivnost, slaba 
samozavest, zadržanost, introvertiranost, slab 
učni uspeh, pogoste bolezni, odpor do šole. 

Nasilje se dogaja v vrtcu, v šoli med sošolci, 
zunaj šolskih prostorov med otroki iz iste vasi, 
pogosto pa tudi med brati in sestrami, v mla-
dinskih domovih, v krogu družine, na tekmah. 
Starši naj se pogovarjajo z otrokom in mu 
svetujejo, naj nasilneža ignorira, naj mu reče, 
naj gre takoj stran, naj pove prijatelju, učitelju 
ali doma staršem. Vsak starš in otrok si želi, 
da bi na poti v šolo imel občutek varnosti in 
svobode. O fizičnem nasilju je lažje spregovo-
riti kot o spolnem in psihičnem. Če se fizično 
nasilje dogaja doma, je otroku v šoli prav tako 
težko spregovoriti. 

Nasilje v družinah se dogaja takrat, ko želijo 
starši nad otrokom izvajati nadzor ali kadar 
izražajo nezadovoljstvo. V takih primerih lahko 
otroci poiščejo pomoč na brezplačnem telefonu 
TOM, v šoli pri socialni delavki, pedagoginji, 
učitelju … V vsakem primeru nasilja nad otroki 
mora odrasla oseba, ki je takšno ravnanje zasle-
dila, posredovati in otroku pomagati. Kadar pa 
starši izvedo, da je njihov otrok nasilen, naj 
bodo zadovoljni, da so izvedeli tako zgodaj, saj 
bodo lahko hitro ukrepali. Kar pa ne pomeni, da 
otroka natepejo, temveč naj si zanj vzamejo več 
časa in se temeljito pogovorijo o obnašanju, o 
odnosu do ostalih otrok in če se to zgodi večkrat, 
uporabijo primerno kazen.

Polepšajmo si medsebojne odnose in 
preprečujmo nasilje. Nasilje obstaja tudi med 
odraslimi, kjer je manj težav s fizičnim nasiljem 
in več s psihičnim. Tudi tega se izogibajmo, 
kar pa v današnji družbi ni lahko. Prihranimo 
si bolečine in nikoli nikogar ne ignorirajmo. 
Svet bo postal lepši.

Jana Rojc

Samo za starše

Spotikanje, frcanje, pohojanje … ni igra
Ne prenesem nasilnih ravnanj, zato večkrat za malenkosti sitnarim po šolskih 
hodnikih. Zakaj si udaril sošolca po hrbtu, zakaj si ga spotaknil, zakaj si mu 
vrgel copat na drugo stran avle, zakaj si ga frcnil, pohodil …? Na taka vprašanja 
učenci pogosto odgovorijo, da se samo malo igrajo.

OŠ Poljane

Mlajši na Goro, starejši po Sloveniji
Jesenski športni dan je za poljanske učence že kar tradicionalno rezerviran 
za pohod na Goro, ki je posvečen spominu na pokojnega športnega novinarja 
Staneta Ureka. Predvsem starejša generacija se ga še vedno spominja po radijski 
oddaji Jutranja telovadba s telovadcem Tomažem.
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Janez Hrovat: 
• prosi za posredovanje informacije o doga-

janju v podjetju STC Stari vrh, d. o. o.
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, pri-

prave na prihajajočo smučarsko sezono potekajo po 
pričakovanjih in bistveno bolj stabilno kot v predhod-
nih letih, za podrobnejše informacije o poslovanju 
podjetja pa se je mogoče obrniti na predsednika 
nadzornega sveta STC Stari vrh g. Aleša Hafnerja.

Mirjana Možina:
• vpraša, ali so že znani izvajalci zimske 

službe.
Izvajanje zimske službe v zimski se-

zoni 2013/2014 se bo do izida novega javnega 
naročila za to storitev izvajalo na enak način 
in z istimi izvajalci, kot v pretekli sezoni. 
Dokončnega izida novega razpisa za izbiro 
izvajalcev ne bo pred koncem letošnjega leta. 

• vpraša, ali je še predvideno sodelovanje 
z BSC, d. o. o.

Kot je že bilo pojasnjeno na tekoči seji, se 
sodelovanje nadaljuje. BSC, d.o.o., med drugim 
izvaja z zakonom o skladnem regionalnem razvoju 
predpisane naloge regionalne razvojne agencije. 
Zadnji uspešno izveden projekt v sodelovanju 
z BSC, d.o.o., je REAAL z izgradnjo nove kot-
lovnice na lesno biomaso, dveh toplotnih črpalk, 
zamenjavo dela stavbnega pohištva in namestitvijo 
fotonape tostne elektrarne v OŠ Poljane, kjer je bilo 
povrnjenih 85 odstotkov sredstev investicije. Samo 
pri stroških ogrevanja šole pa bo občina v prihod-
nje prihranila več kot polovico sredstev glede na 
dosedanji letni strošek ogrevanja šole. 

• vpraša – glede na to, da so se iz Štefanove 
hiše izselili dosedanji stanovalci –, ali je že 
znano, kdo bo novi najemnik. 

Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, bo 
stanovanje namenjeno gostujočim umetnikom 
ob raznih prireditvah, npr. festival karikature 
ali kolonija Iveta Šubica.

Janez Arnolj: 
• vpraša, kaj se dogaja glede Dvorca Visoko, 

tudi v smislu pridobitve novega investitorja.
Na Visokem je bil letos uspešno izveden in 

široko odmeven projekt poroke na Visokem. 
Poleg dvanajstih porok so se na Visokem prvič 
odvijali festival lesostrugarjev, tuning show in 
Luna na deželi, drugič pa festival karikature. 
Naslednje leto bo Visoko gostilo 14. svetovni 
festival praženega krompirja. Kmalu se načrtuje 
tudi začetek postopkov za ureditev spodnjega 
nadstropja gospodarskega poslopja.

Roman Demšar:
• poda pripombo, da bi moral biti lik 

Tavčarja na porokah obvezno ozvočen.
Po izteku prve sezone se bo sestala delovna 

skupina, ki je pripravila projekt poroke na Vi-
sokem, analizirala dosedanji potek protokola 
porok in predlagala potrebne izboljšave in 
spremembe dosedanjega programa porok.

17. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 17. seji občinskega sveta. Odgovori so uredniško 
in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki v gradivu 18. seje.

• meni, da streha na kozolcu na Visokem 
še ni ustrezno sanirana, saj še vedno pušča.

V letu 2013 so bila na strešni kritini kozolca v 
celoti izvedena najnujnejša vzdrževalna dela.

• ugotavlja, da sta z začetkom gradnje 
obvoznice v Gorenji vasi zaprti tako Neškova 
kot tudi Fortunova brv. Zaradi pomanjkanja 
parkirnih mest je sicer mogoče parkirati tudi 
pri pokopališču, vendar je dostop na drugi 
breg Sore možen le prek mostu. Prosi za 
proučitev možnosti odprtja vsaj ene brvi. 

Začasno uporaba nobene od navedenih 
brvi zaradi intenzivne gradnje obvoznice ni 
omogočena, občina pa je že pristopila k dogo-
vorom, da bi kljub gradnji pešci lahko prehajali 
čez Neškovo brv skozi poseben koridor.

Ciril Alič:
• prenese pobudo občana, da bi morala občina 

na spletnih straneh objaviti informacije o odvozu 
odpadkov in delovanju zbirnega centra. 

Vse navedene informacije so na spletni strani 
občine že objavljene, in sicer v rubriki Komunala in 
GJS/Ravnanje z odpadki/Zbiranje odpadkov. Prav 
tako so za vsa naselja objavljeni urniki odvoza os-
tanka komunalnih odpadkov in embalaže z datumi 
odvoza za celotno leto 2013, ter vsi podatki o obra-
tovanju zbirnega centra s kontaktnimi podatki.

• opozori na ruševine požgane hiše v Zapreva-
lu. Marko Kržišnik doda, da je bilo pred časom 
pojasnjeno, da občina lahko sprejeme odlok, na 
podlagi katerega naloži lastniku odstranitev ali 
sanacijo delno porušenega objekta.

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objek-
tov občinski svet lahko sprejme odlok, na osnovi 
katerega lahko odredi lastniku dotrajanega in ne-
varnega objekta, da ga obnovi ali poruši. Še pred 
tem mora občinski svet sprejeti odlok o merilih in 
postopku za določitev nevzdrževanih objektov in 
vzdrževalnih delih  na njih. Če lastnik objekta ne 
poruši oz. obnovi, lahko to stori občina na svoje 
stroške in nato v vrednosti izvedenih del vknjiži 
hipoteko na nepremičnino. Vendar je potrebno 
za izvedbo navedenih del predhodno zagotoviti 
sredstva v proračunu občine.

• opozori na neustreznost analize pitne 
vode na vodovodu Četena Ravan–Zapreval. 
Nov vodovod je zgrajen, vendar se priklopi 
objektov ne izvajajo.

Oskrba s pitno vodo v naseljih Četena Ravan 
in Zapreval poteka iz zasebnih vodovodov, za 
katere so po sklepih občinskega sveta (149–151) 
z dne 25. 10. 2012 stekli postopki prenosa na 
občino z namenom, da se uporabi del obstoječih 
vodovodov (od novozgrajenega vodovoda do 
objektov), na način, da se jih preveže na novo-
zgrajeni vodovodni sistem Podvrh–Zapreval. 

Prenos zasebnih vodovodov se izvede s 
pogodbo, ki jo z občino sklenejo vsi lastniki 
posameznega vaškega vodovoda. Za uspešen 
prenos je potreben podpis pogodbe s strani vseh 
lastnikov. Z lastniki vodovodov potekajo usklaje-
vanja glede vsebine pogodbe, pridobljena je tudi 
večina pogodb o ustanovitvi služnosti, vendar še 

ne vse. Če soglasja med lastniki ne bo in pogodba 
o prenosu vodovoda ne bo podpisana s strani 
vseh lastnikov, bo občina primorana zagotoviti 
sredstva in zgraditi manjkajoči del vodovoda po 
naseljih in nato nanj priključiti objekte. 

Jože Čadež:
• vpraša, kolikšen bo strošek za sanacijo 

brežine Sore v Žabji vasi. 
Sanacija brežine v Žabji vasi se izvaja v okviru 

Sanacijskega programa po poplavah iz septembra 
2010. Sanacija brežine je potekala v dveh fazah (1. 
faza: čiščenje prodišča, 2. faza: zaščita brežine). 
Zaradi pomanjkanja sredstev je bila druga faza izve-
dena šele v letošnjem letu, tudi občina je na skrbnika 
vzdrževalnih del, kranjsko Agencijo RS za okolje, 
naslavljala pisne urgence za čimprejšnjo izvedbo 
zastalih del. Izvajalec del je bil VGP, d. d., iz Kranja, 
strošek pa je bil 176.403,43 evra z DDV. 

Ureditev zaščite brežine ocenjujemo kot 
pomemben prispevek k poplavni varnosti na 
območju Poljanske Sore, izdelani in usklajeni pa 
so izvedbeni projekti tudi za ureditev brežine pod 
čistilno napravo Gorenja vas, ureditev brežin ob 
sotočju z Brebovnico in iztoku Ločilnice. Pri vseh 
ocenjena vrednost presega 100.000 evrov, viri 
sredstev pa še niso zagotovljeni.

Žan Mahnič:
• predlaga ureditev panoramske table na 

avtobusni postaji v Gorenji vasi. 
Kot je bilo pojasnjeno na tekoči seji, je tabla 

v postopku obnove, naročena je zamenjava 
poškodovanega pokrovnega pleksi stekla.

• vpraša, kakšni so načrti za ureditev 
starega Petrola. 

Nekdanji Petrol je na podlagi menjalne 
pogodbe, sklenjene z Direkcijo RS za ceste, 
prešel v last Kmetijske zadruge, ki je pod 
zadružno stavbo odstopila zemljišča za gradnjo 
obvoznice. Kmetijska zadruga zato tudi v celoti 
sama načrtuje ureditve na navedeni lokaciji. V 
okviru tega s precejšnjo zamudo poteka tudi pri-
prava načrtov za ureditev prostornejše knjižnice, 
ki je predvidena v drugem nadstropju stavbe.

• pove, da nekatere občine omogočajo 
obiskovalcem v centrih večjih vaških središč 
brezplačne WI-FI točke, kar naj bi brezplačno 
omogočal tudi Telemach, ki je operater tudi v 
našem OŠO omrežju.

Občina je že pridobila več ponudb za ureditev 
WI-FI točk, nekatere so v postopku pridobivanja. 
V prvi fazi je namestitev WI-Fi točke predvidena 
na lokaciji Trga Ivana Regna v Gorenji vasi.

Olga Fic: 
• vpraša, ali je Direkcija za ceste že posre-

dovala odgovor glede obnove opornega zidu 
v Gorenji vasi. 

Direkcija RS za ceste je v novembru 2012 
občini posredovala pisni odgovor, da bo nave-
deni oporni zid skladno z možnostmi uvrščen v 
predlog plana na projektu popravil zidov za leto 
2013. Občina je Direkciji ponovno odposlala 
pisno zaprosilo za natančnejše podatke o času 
predvidene obnove zadevnega opornega zidu. 

Milan Čadež, župan



18

Po molitvi za srečno pot in vrnitev smo 
poljanski župnik Jože, Martina, Milena, dve 
Tadeji, Cilka, Tonči, Janez, Jaka in navigator 
Matevž s torbami z najnujnejšim krenili z Vi-
sokega po dolini, skozi Puštal in vasi Sorškega 
polja čez stari del Kranja, zavili proti Gorenjski 
in Marijini baziliki na Brezjah. Mogočna bazi-
lika nas je sredi dopoldneva pričakala s svojo 
vedno izžarevajočo energijo, podoba milostne 
Marije pa duhovno napolnila. Po sv. maši nas 
je pot vodila mimo Blejskega jezera z Marijino 
cerkvico na otočku skozi dolino Radovne do 
cilja v Kranjski Gori. Na domačiji Pr’ Psank v 
Zgornji Radovni smo si privoščili ajdove krape 
in daljši počitek pred ponovnim vzponom. 

Med potjo smo spoznavali lokalne navade 
in raznolikost podeželja, kolesarjem prijazne 
in manj prijazne ceste in se veselili vsakega 
drevesa, ki nam je dal senco. Dobra volja, 
solidarnost, smeh, pa seveda nekaj hrane in 
prava doza močenja naše notranjosti je bila 
potrebna, pa smo premagali vse gorenjske 
vzpone in spuste. 

Naslednji dan smo se po kolesarski poti, ki 
pelje mimo Zelencev, izvira reke Save, preko 
državne meje v Ratečah po odlični kolesarski 
poti spustili do Trbiža in se z gondolo povzpeli 
na Svete Višarje. To je eno izmed najstarejših, 
najvišje ležečih (1789 metrov nad morjem) in 
najbolj priljubljenih slovenskih božjih poti. Že v 
16. stoletju so pot imenovali božja pot treh naro-
dov, Slovanov, Germanov in Romanov, danes 
pa jim pravijo božja pot Evrope. Zanimiva  
sveta maša  je potekala v treh jezikih. Marija 

Reportaža

Romanje na dveh kolesih
Poletje je čas dopustov in  novih doživetij, za poljanske kolesarje, ki so se že 
sedmič podali na romanje, pa je bil to tudi obisk največjih Marijinih svetišč v 
severni Sloveniji in bližnjih v Avstriji in Italiji. Romanje, zaznamovano z izredno 
visokimi temperaturami, je bilo tudi spoznavanje krajev in pokrajine, ljudi in 
navad, ne nazadnje pa tudi samih sebe.

je tudi zavetnica evropskega parlamenta, smo 
izvedeli pri maši. Cerkev, posvečeno višarski 
Kraljici, krasijo čudovite freske slikarja Toneta 
Kralja.

Pot smo nadaljevali čez mejo, po avstrijski 
Koroški, prečkali reko Ziljo in se poskusili 
osvežiti v Baškem jezeru (Fakersee), ki pa 
je obdano z ograjami zasebnih zemljišč, 
kopališke cene pa so močno zasoljene. Zato 
se, če boste imeli priložnost, raje osvežite v 
Zilji ali ob Vrbskem jezeru. Dan smo zaključili 
v gospodinjski šoli v Šentpetru,  kjer so nas 
pričakale sestre. Prijazno so nas sprejele, kljub 
počitnicam pogostile in prenočile ter se razgo-
vorile o svojem delu in življenju z mladimi ter 
življenju Slovencev na Koroškem. V kapeli smo 
si ogledali Križev pot kiparja Franca Goršeta, 
podobnega, kot ga je izdelal za cerkev sv. Mar-
tina v Poljanah. 

Naslednji dan smo prečkali Dravo in se 
ustavili v kraju Trebinja, kjer je bil rojen 
Pavel Kernjak, avtor znanih ponarodelih pesmi 
Mojcej in Katrca. Tu stoji tudi lesen kip Mojcej, 
delo kiparja Petra Jovanoviča. V Šentilju smo 
si ogledali novo cerkev z izjemnimi barvnimi 
vitražnimi okni s prikazom zgodovine koroških 
Slovencev. Na poti ob Vrbskem jezeru smo 
se ustavili v velikem romarskem središču, 
kraju Otok (Maria Woerth) na polotoku na 
južni obali Vrbskega jezera. Otok je bil do leta 
1770 dejansko otok, ki so ga umetno spojili s 
kopnim. Nad jezerom stoji cerkev sv. Primoža 
in Felicijana, na katero se navezuje tudi naša 
romarska cerkvica na Gabrški gori. Cerkev, 

imenovana tudi Marija na otoku, je bila od 
konca 9. stoletja pražupnija in misijonsko 
središče freisinške škofije za pokristjanjevanje 
slovenskih  Karantancev. 

Po osvežitvi smo se podali proti Celovcu 
in proti znanemu Marijinemu romarskemu 
središču, proti Gospe sveti in cerkvi Marijinega 
vnebovzetja, znani po relikvijah sv. Modesta, 
označeni tudi kot cerkev pri Krnskem gradu. 
Bila je cerkveno središče Karantanije ter 
izhodišče za pokristjanjevanje Slovanov. V njej 
so danes ohranjeni baročni oltar, nagrobniki iz 
16. in 17. stoletja, rimski reliefi iz bližnjega 
Virnuma, zvonik (6600 kg) pa se ponaša z 
največjim zvonom na Koroškem. 

Po krajšem postanku smo krenili proti Tinju.  
Klancev gori-doli ni zmanjkalo. Bili smo si 
enotni, da bo treba to slikovito koroško pokra-
jino v manj ekstremnih vremenskih razmerah 
še enkrat prevoziti. Naš cilj je bil kraj Tinje in 
Katoliški dom prosvete Sodalitas (iz latinščine: 
združenje, bratstvo) na hribčku sredi naselja, 
kjer sta nas čakala večerja in prenočišče. Dom je 
lansko leto dobil izjemno umetniško pridobitev, 
mozaik v velikosti  90 kvadratnih metrov, ki 
je delo umetnika p. Marka Ivana Rupnika. V 
kapeli so na levi strani oltarja upodobljeni svet-
niki: sv. Liharda, sv. Albuin, sv. Ciril in Metod 
in bl. Janez Pavel II., na desni pa bl. Slomšek, 
sv. Modest in sv. Ema – vsi povezani s Koroško 
in si jih je res vredno ogledati. 

Naslednji dan je zaradi obveznosti nekoliko 
okrnjena ekipa brez Tadeje in Jaka nadaljevala 
romanje proti Muti. Ta del Koroške je izredno 
razgiban. Nekaj časa smo vozili ob Dravi, 
malo po levem, malo po desnem bregu, se od 
nje občasno oddaljili, prečkali več manjših 
mostov, tudi takih samo za pešce in kolesarje, 
in se spustili do mesta Lavamund malo pred 
državno mejo. Nameravali smo obiskati še naše 
Libeliče in pri prečkanju reke ugotovili, da smo 

Na Višarjah 

Pred Gospo sveto
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Na tekmovanju, ki ga organizira GZ Škofja 
Loka, so v kategoriji pionirk prva tri mesta osvojila 
dekleta iz PGD Poljane, PGD Sovodenj in PGD 
Trebija. Pionirji iz Sovodnja so zasedli drugo mesto. 
Mladinke PGD Poljane 2 so osvojile drugo mesto, 
mladinci iz Poljan pa so v svoji kategoriji zmagali. 
Dve mesti nižje se je uvrstila ekipa PGD Trebija 2. 
Ekipa Poljane 2 je v kategoriji članice A osvojila 
tretje mesto, v kategoriji člani A pa je najboljšo 
uvrstitev, in sicer tretje mesto, dosegla ekipa PGD 
Trebija. Člani ekipe PGD Trebija 1 so v kategoriji 
člani B osvojili tretje mesto, v kategoriji starejših 
gasilcev pa so se Trebijci uvrstili na drugo mesto. 

Na tekmovanju je sodelovalo 127 ekip v vseh 
starostnih skupinah. Na mladinskem tekmovanju 

Gasilci

Oktober v znamenju tekmovanj
Oktober ni zgolj mesec požarne varnosti, v okviru katerega vse gasilske zveze in 
društva organizirajo številne aktivnosti in dogodke, ki so vezani na dejavnosti 
gasilcev, npr.  pregledi in nakupi gasilnikov, dnevi odprtih vrat gasilskih domov, 
različne gasilske vaje, evakuacije šol in drugih ustanov, obiski gasilcev v šolah. 
Je tudi mesec gasilskih tekmovanj, ki se odvijajo na ravni GZ Škofja Loka in GZ 
Gorenjske. Na njih sodelujejo tudi gasilke in gasilci iz vseh sedmih gasilskih 
društev naše občine.

Uprava RS za zaščito in reševanje je v sodelovanju 
s Slovenskim združenjem za požarno varstvo in GZ 

Slovenije v okviru meseca požarne varnosti pripravila 
osnovna gradiva. To sta zgibanki Gašenje začetnih 
požarov v gospodinjstvu in Gasilnik v osebno vozilo 
ter dva plakata Začetni požar lahko pogasite sami 

in Gašenje začetnih požarov. Gradivo je dostopno v 
gasilskih domovih po občini in na spletni strani 

www.sos112.si.

GZ Gorenjske v Tržiču so sodelovale pionirke 
iz PGD Sovodenj, ki so zasedle drugo mesto, 
mladinke iz Poljan so bile tretje. Mladinci PGD 
Poljane so tekmovanje zaključili na drugem, 
ekipa PGD Trebija pa na tretjem mestu.

Lidija Razložnik

Rally Croatia

Posadka Oblak-Verbič zmagovalka v diviziji
Konec septembra je bil na Hrvaškem Rally Croatia. Udeležil se ga je tudi Matej 
Oblak iz Lučin, sicer član AMD Buhc. Skupaj s sovoznico Anjo Verbič sta pre-
vozila 240 km hitrostnih preizkušenj na skoraj 700 km dolgi progi.

»S sovoznico Anjo Verbič sva kot posadka 
sodelovala prvič in zastopala društvo Autosport 
Jazon iz Vrhnike. Dirka je bila zelo zahtevna. 
S pripravami dirkalnika Renault Clio 1,4 smo 
pričeli že mesec dni pred dirko,« pripoveduje 
Oblak ter dodaja, da je popis proge ekipi vzel 
kar nekaj časa. Večina dogodkov se je odvi-
jala v središču Poreča, kjer so organizatorji 
pripravili tudi ceremonialni start. Sledila je 
hitrostna preizkušnja, prav tako v Poreču, ki je 
bila namenjena predvsem gledalcem. 

Na tekmovanju je sodelovalo 99 posadk iz 
15 držav. Posadko Oblak-Verbič je samo v petek 
in soboto čakalo trinajst hitrostnih preizkušenj 
med Buzetom, Učko in Pazinom. Kot pojasnjuje 
Oblak, sta na prvi petkovi hitrostni preizkušnji 
imela kar nekaj težav, udarila sta namreč v ogra-

jo, prebila gumo ter tako izgubila nekaj sekund. 
»Imela sva srečo, da je bilo z dirkalnikom vse v 
redu, tako sva dirko lahko nadaljevala, sicer z 
dinamičnim tempom, a se nama je na koncu tudi 
obrestovalo. Po končanem tretjem dnevu dirke 
in številnih odstopih sva s skoraj štiriminutnim 
naskokom zasedla prvo mesto v diviziji evrop-
skega prvenstva in 9. mesto v generalni raz-
vrstitvi za slovensko državno prvenstvo,« je še 
povedal Matej Oblak, ki je z ekipo na Hrvaškem 
preživel skoraj teden dni. Dodal pa, da je zmaga 
dobra iztočnica in motivacija za naprej. Načrtov 
za prihodnjo sezono še nima, saj so odvisni od 
pridobljenih sponzorskih sredstev, morda pa se 
mu izpolni želja, da bi odpeljal dolg in zahteven 
reli v močnejšem avtomobilu.

Lidija Razložnik
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se peljali mimo odcepa. Pa spet nazaj v hrib. Več 
kot  kilometer, pa še strmo je bilo. Nagrada za 
trud je bil prekrasen spust – kolesarji že vedo, 
kaj se s tem misli – vse do Dravograda. 

Do prenočišča v Muti smo izbrali bolj 
ravno glavno cesto. Večer v Muti je bil nekaj 
posebnega. Novo gostišče Pri lipi, opremljeno 
moderno, a s pridihom prejšnjega stoletja, nas 
je očaralo. Da je lastnica ljubiteljica lepega, se 
je videlo na vsakem koraku. Priporočamo.

Naslednji dan smo pot nadaljevali po levem 
bregu Drave do Radelj. Tu je moral Janez po-
praviti kolo, saj je moral tudi po klancu navzdol 
pošteno vrteti pedala, da je šlo. V Rušah sta 
nam pobegnila še Miro in Milena, ki sta zavila 
v Prekmurje  na obisk k sorodnikom. Ostali 
pa naprej do Slomškovega groba v mariborski 
stolnici in naprej proti Kidričevemu. Ker je 
bilo tiste dni res vroče, so nas ob hlajenju s 
pivom v kraju Brunšvik domačini seznanili 
tudi z njihovim kopališčem – peskokopi. Sicer 
je prepovedano, a se vseeno kopajo tam. Bilo je 
res prijetno, voda pa krasna, topla in čista. 

V Kidričevem nas je pri obilni večerji, za 
katero je poskrbel Janez, šele grmenje spom-
nilo, da je do Majšperka še kar nekaj kilometrov. 
Malo pred vzponom na Ptujsko goro nas je 
nevihta res ujela. Kljub vsej  iznajdljivosti in 
različnim pripomočkom za dež smo prišli do 
našega prenočišča mokri kot miši. Naslednje 
jutro se je dež še ponujal, a se je do Ptujske 
gore že  zjasnilo. Po maši smo se zadržali na 
pogovoru pri patrih frančiškanih, tako da smo 
komaj ujeli vlak ob dvanajst uri. Ta je s poseb-
nim vagonom za kolesa pripeljal z Dunaja in 
udobno smo se pripeljali do Ljubljane, nato 
pa s kolesom po znanih cestah in poteh še do 
doma.  

Bilo nam je lepo v tistem prvem avgus-
tovskem tednu, kljub vročini. Prevozili smo 
560 km, obiskali štiri Marijina svetišča in 
prekolesarili precejšen del Slovenije, košček 
Italije in Avstrije v šestih dneh.

Tadeja Šubic in Anton Krek

Mojcej Petra Jovanoviča v Trebinji
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Osnovnemu motu pokala – kolesarjem 
predstaviti lepote in zanimivosti Škofjeloškega 
hribovja – se je pridružil tudi tekmovalni moto, 
kdo bo hitreje opravil s strmim in zahtevnim 
vzponom na enega od štirih polanskih puklov: 
Stari vrh, Pasjo ravan, Javorč in Blegoš. 

Deset kilometrov dolgega vzpona na Stari vrh 
se je udeležilo 156 kolesarjev v 14 kategorijah. 
Absolutni zmagovalec v moški kategoriji je bil 
Goran Ikič (Etiketa Žiri) s časom 26:53:7, sledila 
sta mu Primož Porenta (ŠD Bam.Bi.) in Uroš 
Brinc (KK Metliška črnina). Med ženskami je 
bila najhitrejša domačinka Valerija Mrak (Kolo-
ka) s časom 34:28:1. Drugo mesto je zasedla 
Rada Žakelj (Slaščičarna Magušar), Eva Robič 
(KK Bike – Ek Haloze 2002) je bila tretja. 

ŠD Špik Lučine je organiziralo 8. vzpon na 
Pasjo ravan, na katerem se je pomerilo 93 kole-
sarjev v devetih kategorijah. Z 10,3 km dolgo 
progo je med ženskami najhitreje opravila Vale-
rija Mrak (Koloka) s časom 32:38:9, sledili sta 
ji Rada Žakelj (Slaščičarna Magušar) in Maja 
Zajec (ŠD Bam.Bi). Med moškimi je slavil 
Primož Porenta (ŠD Bam.Bi) s časom 25:36:2, 
drugi je bil Aleš Hren (ŠD Poljane) tretji pa 
Klemen Hančič (KK Brda Dobrovo). 

Za naslov najhitrejšega na Javorču se je 

Pokal polanskih puklov (PPP)

Absolutna zmagovalca sta Mrakova in Porenta
Pokal polanskih puklov, točkovanje štirih kolesarskih vzponov, ki so ga športna 
društva Poljane, Špik Lučine, Sveti Urban in ŠDMH že tretje leto zapored orga-
nizirala na območju Poljanske doline, ima vsako leto večjo udeležbo domačih 
kolesarjev in tudi tistih iz drugih koncev Slovenije.

potegovalo 84 kolesarjev v 11 kategorijah, ki 
so morali premagati 7,4 km dolgo progo. Med 
ženskami je bila nepremagljiva Valerija Mrak 
(Koloka) s časom 27:21:7, sledili sta ji Jerneja 
Lovrič (Škofja Loka) in Jerneja Homec (Gore-
nja vas). Med moškimi so prva tri mesta zasedli 
Primož Porenta (ŠD Bam.Bi), Jaka Primožič 
(Sava Kranj) in Tilen Potisk (ŠD Poljane). 

Zadnji vzpon, ki šteje za pokal polanskih puk-
lov, je Blegoš. Na 12,8 km dolgo pot s Hotavelj 
se je podalo 126 tekmovalcev. Med ženskami je 
vodstvo prevzela Tanja Žakelj (Unior Tolls Team) 
s časom 52:00:00, sledili sta ji Valentina Rebec (C. 
5. Maja) in Valerija Mrak (Koloka). Nik Burjek 
(Slaščičarna Magušar) je prvi prikolesari na cilj 
med moškimi, in sicer s časom 0:46:13, sledil mu 
je Dejan Vračič (Team korak naprej) tretji je bil 
Rudolf Borut (Črni Vrh nad Idrijo). 

15 vzpon na Blegoš šteje tudi za pokal Kras 
Sežana ter občinsko prvenstvo občine GVP, 
na katerem je v štirih kategorijah sodelovalo 
37 občanov. Med ženskami so bile najhitrejše 
Valerija Mrak (Koloka), Jerneja Homec (Gorenja 
vas) in Mateja Gamse (ŠDMH). Tilen Potisk (ŠD 
Poljane), Jaka Trček (KK Gorenja vas) in Anže 
Bogataj (Gorenje Brdo) so slavili v kategoriji 
moški do 30 let, Simon Alič (KD Brda), Jože 

Košir (Cempin) in Janez Cankar (ŠDMH) so bili 
najhitrejši v kategoriji moški od 30 do 45 let, v 
kategoriji moški nad 45 let pa so prva tri mesta 
zasedli Lojze Oblak (ŠDMH), Viktor Primožič 
(Knaufinsulation) in Niko Pustovrh (ŠDMH). 

Absolutna zmagovalka letošnje izvedbe PPP 
je med ženskami Valerija Mrak (Koloka) sledita 
ji Rada Žakelj (Slaščičarna Magušar) in Jelena 
Lovrič (Podlubnik). Absolutni zmagovalec PPP 
med moškimi pa je Primož Porenta (ŠD Bam.
Bi), drugi je Boštjan Brelih (MBK Orbea), tretji 
Klemen Remic (ŠD Bam.Bi). 

Rezultati vseh štirih vzponov ter PPP so na 
spletni strani www.sdmh.si.

Lidija Razložnik
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Tanja Žakelj, ki se ponaša s devetimi zmagami 
Blegoša, je tudi letos prva prikolesarila v cilj.


