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• 1. april: Pozdravil 
vojaške nabornike, ki 
so se letos zbrali v Pol-
janah.

• 5. april: Na pred-
stavitvi društva OPV v 
Lučinah in njihove tekmovalne ekipe.

• 5. april: Na občnem zboru TD Stari 
vrh.

• 8. april: Pri Mraku v Žirovskem Vrhu 
smo izdelovali butare za cvetno nedeljo.

• 9. april: Na pogovorih v Ljubljani 
za predstavitev naših izdelkov na Po
gačnikovem trgu. To možnost bomo imeli 
14. junija.

• 11. april: Na turističnem sejmu za prosti 
čas, Frayzeit, v Celovcu. S podžupanom 
sva ocenila, da bi tudi mi morali biti v pri-
hodnosti prisotni, saj smo zanimivi za naše 
severne sosede.

• 16. april: Pregled mejnih pobud za 
kriterij zazidljivosti za nov občinski pros-
torski načrt.

• 22. april: Na skupščini Območne orga-
nizacije Rdečega križa, kjer sem pohva lil 
delo vseh aktivistk, v naši občini pa še 
posebej.

• 25. april: Prisotnost pri obravnavi 
postopka za gradbeno dovoljenje na upravni 
enoti za ureditev hleva na Visokem.

• 25. april: Sestanek z občani, ki so ve-
zani na cestno povezavo po Hotovlji zaradi 
gradnje vodovoda, zapore ceste in obnove 
ceste v prihodnje.

• 26. april: Na prireditvi Sajenje krom-
pirja po starem na Visokem, ki je odlično 
uspela.

• 27. april: Na Prireditvi Večer domoljub-
nih pesmi v Poljanah. Predstavil jih je Igor 
Pirkovič.

Naslednja številka: 24. junija
Vaše prispevke za junijsko številko Podblegaških novic 
pošljite do 5. junija po elektronski pošti podblegaske.

novice@gmail.com ali na naslov: Uredništvo 
Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas. Na ista naslova lahko pošiljate tudi informacije o 
prireditvah, ki jih organizirate. Prispevkov, ki jih bomo 

prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če 
se boste želeli pri njem oglasiti osebno na 
občini (v začasnih prostorih v Todražu), se prej 
najavite pri tajnici na telefonsko številko 04/51-
831-00 in povejte, približno koliko časa boste 
potrebovali, da boste dobili termin in vam ne 
bo treba čakati. Lahko se zgodi, da kdaj zaradi 
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim 
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že 
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje. 

M. B.

Zadržanje EU sredstev 
Sloveniji ne bo vplivalo na 
izvajanje projektov v občini

V zadnjem času smo lahko v medijih večkrat 
zasledili novice o zadržanju 186 milijonov evrov 
evropskih sredstev za Slovenijo in projektih, 
ki bodo zaradi tega ostali neizvedeni ali bo 
njihov potek upočasnjen. Direktorica občinske 
uprave Občine Gorenja vas - Poljane Elizabeta 
Rakovec je zatrdila, da navedeno zadržanje 
sredstev Sloveniji doslej ni vplivalo na črpanje 
nepovratnih sredstev pri projektih, ki jih občina 
izvaja in so sofinancirani iz EU. »Ob koncu leta 
smo po tedaj odprtih zahtevkih prejeli plačila 
s 14-dnevno zakasnitvijo.  Ministrstvo za fi-
nance pojasnjuje, da navedeno ni povezano 
z zadevnim zadržanjem financiranja s strani 
EU. V letošnjem letu sicer črpanje nepovratnih 
sredstev poteka po ustaljeni dinamiki,« je po-
jasnila Rakovčeva. Za zdaj tako ni bojazni, da 
bi se  številni projekti, ki potekajo v občini ob 
sofinanciranju evropskih sredstev, zaradi tega 
ustavili.                                                      T. D.

Svetniki so se dotaknili posledic februar-
skega žleda – Marko Kržišnik je dejal, da so 
zaposleni na Vodnem gospodarskem podjetju 
(VGP) po odstranjevanju podrtega drevja v 
obvodnem pasu in odvozu hlodov z zasebnih 
zemljišč tam pustili vejevje, ki so ga zdaj dolžni 
pospraviti lastniki. Podvomil je, da se bo to res 
zgodilo, in predlagal, da se poišče drugačna 
rešitev. V razpravi je Bogo Žun, sicer vodja 
poljanske krajevne enote Zavoda za gozdove, 
med drugim opozoril, da je spravilo nujno. Ob 
tem je dodal, da veliko lastnikov gozdov še ni 
začelo s čiščenjem gozda po ujmi, kar je lahko 
zelo nevarno zaradi pojava lubadarja. 

V letošnjem letu poteče petletni mandat 
ravnatelju OŠ Ivana Tavčarja Izidorju Selaku, ki se 
je na to delovno mesto prijavil kot edini kandidat tudi 
za naslednje mandatno obdobje – in ga tudi dobil. 
Svetniki so potrdili tudi novo sestavo uredniškega 
odbora Podblegaških novic, ki mu je ravno tako 
potekel mandat. Damjana Peternelj je na mestu 
odgovorne urednice zamenjala Milko Bizovičar, 
v odboru nista več Milka Burnik in Tadeja Šubic, 
nova članica pa je Kristina Zajc Božič. 

Odlok o čiščenju odpadnih voda 
v prvem krogu uspešno

Brez zapletov so svetniki potrdili tudi osnutek 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in pa-
davinske odpadne vode, ki se po besedah Kristine 
Knific, višje svetovalke za področje ravnanja z 
odpadki in okolje na občini, predvsem usklajuje 
s spremembami predpisov na državnem nivoju. 
Osnutek odloka zavezuje gospodinjstva, da se 
priključijo na javno kanalizacijo, če obstaja ta 
možnost, oziroma, da si uredijo male komunalne 
čistilne naprav (MKČN) ali nepretočne greznice. 
V skladu z evropsko zakonodajo je skrajni rok za 
to konec leta 2017. Kot je povedala Knifičeva, bo 
v naši občini moralo biti z MKČN opremljenih 

1600 objektov, za zdaj jih je 27. Za čiščenje in 
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
bo občinski režijski obrat (javna služba odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode) z razpisom najel izvajalca storitev, ki bo 
najmanj enkrat na tri leta praznil čistilno napravo. 
Cena storitev javne službe bo sestavljena iz 
omrežnine, stroškov izvajanja storitev ter okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja, določena pa bo 
glede na dobavljeno pitno vodo, ki se odvede v 
MKČN ali nepretočno greznico. O novem odloku 
bomo podrobneje pisali, ko bo potrjen.

Na seji so se svetniki seznanili z zaključnim 
računom občine v lanskem letu in ga tudi spre-
jeli. Kot je pojasnila vodja oddelka za proračun, 
računovodstvo in finance na občini, Nada Dolinar, 
je bila realizacija prihodkov in odhodkov lani 87 
odstotkov glede na veljaven proračun. Prihodkov 
je bilo 9,5 milijona, odhodkov pa 10,1 milijona 
evrov. Največji del odhodkov predstavlja inves-
ticija Porečje Sore, kar 2,3 milijona evrov, dva 
milijona je bilo namenjenih cestni dejavnosti, 
od tega zimski službi 751.000 evrov. Za vrtce je 
občina iz proračuna namenila 1,16 milijona evrov, 
za pomoč osnovnima šolama pa 675.000 evrov – 
večino za prevoze otrok. Za ravnanje z odpadki in 
odpadno vodo je bilo porabljenih 480.000 evrov, 
za oskrbo z vodo pa 334.000 evrov. 

Milka Bizovičar  

Z 22. seje občinskega sveta

V občini deluje 27 čistilnih naprav
Na aprilski seji so svetniki med drugim potrdili zaključni račun občine za lansko 
leto ter sprejeli osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
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Župani treh občin škofjeloškega območja 
so v začetku letošnjega leta že odposlali poziv 
ministru za infrastrukturo in prostor Samu 
Omerzelu za odpravo polovične zapore v 
Mednu, vendar v odgovoru ni bilo zagotovil 
za sanacijo nadvoza nad železniško progo 

Delne zapore cest

Polovičnim zaporam na Visokem  
in v Mednu še ni videti konca
Tudi občinski svetniki Občine Gorenja vas - Poljane so podprli pobudo 
škofjeloških občinskih svetnikov glede protesta zaradi polovične zapore nadvoza 
nad železniško progo pri Mednu in cestnega odseka pri Visokem. Na ministrstvu 
za infrastrukturo in promet odgovarjajo, da za sanacijo nimajo zadostnih 
finančnih sredstev.

in odpravo enosmerne zapore ceste. Zato so 
pripravili novo protestno pobudo, ki so jo prvi 
sprejeli svetniki Občine Škofja Loka, poslali 
pa so jo tudi županoma sosednjih občin, torej 
Gorenje vasi  Poljan in Železnikov. V njej 
so zapisali, da zahtevajo, da ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor nemudoma zagotovi 
namenska sredstva za takojšnjo sanacijo nad-
voza čez železniško progo pri Mednu in da še v 
letošnjem letu odpravi polovično zaporo, saj ta 
močno ovira pretočnost prometa in ima zaradi 
prometnih zastojev izjemno negativne posledice 
za gospodarstvo in prebivalstvo v regiji. 

Cestno omrežje se stara,  
sredstev za vzdrževanje ni

Tudi mi smo se z vprašanji obrnili na pris-
tojno ministrstvo, kjer pa so v svojem odgovoru 
zapisali le, da iščejo tako kratkoročne kot tudi 
dolgoročne ukrepe za sanacijo poškodovanih 
ali bolje rečeno dotrajanih premostitvenih 

Kot pojasnjuje direktorica občinske uprave 
Elizabeta Rakovec, bistvenih sprememb ne bo, 
saj se spet uporablja občinski odlok o NUSZ. 
»Odlok naše občine se ni v ničemer spreminjal, 
zato ni razlogov za spreminjanje dosedanje 
odmere,« pravi Rakovčeva. Dodaja pa, da so 
po ukinitvi davka na nepremičnine na občini 
začeli s posodabljanjem evidenc, ki so podlaga 
za pobiranje NUSZ, zlasti z vidika redne letne 
po so do bitve, z vidika sprememb zavezancev v 
skladu z lastniškimi spremembami objektov in 
glede na izide prejetih pripomb pri lanski odmeri. 
V evidence bodo dodali tudi morebitne nove 
zavezance, ki pa bodo o tem obveščeni, občina 
jih bo tudi povabila k preverbi podatkov. 

»Ker gre le za rutinske spremembe obstoječih 
evidenc, javna razgrnitev ni predvidena, indi-
vidualno pa bodo o podatkih obveščeni more-
bitni na novo evidentirani zavezanci. Tudi ostali 
zavezanci lahko na občini še preverijo podatke 
o svojih nepremičninah, saj jih bomo davčnemu 

Spet v veljavi NUSZ

Če ne bo spremembe točke, 
bo obremenitev enaka kot lani
Potem ko je zakon o davku na nepremičnine ustavno sodišče označilo kot 
spornega in ga razveljavilo, je spet postalo aktualno nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ). Ali lahko lastniki nepremičnin iz naše občine 
pričakujejo kakšne spremembe pri pobiranju te dajatve?

uradu dokončno potrjevali predvidoma v ju-
liju,« pojasnjuje Rakovčeva. 

Lani je sicer občina med zavezance za plačilo 
nadomestila prvič vključila tudi lastnike ne-
zazidanih stavbnih parcel, kot to določa občinski 
odlok. Evidenca teh se ne bo spreminjala, saj ni 
bilo nobenih sprememb občinskega prostorskega 
načrta, ki spreminja namensko rabo zemljišč.

Občani lahko pričakujejo podobno višino 
NUSZ kot v preteklih letih. »Ni namreč 
pričakovati, da bi občinski svet na junijski seji 
bistveno spremenil vrednost točke, na podlagi 
katere se ta dajatev odmerja. Kdaj bo davčni 
organ izdal odmere, še ni znano, ocenjujemo 
pa, da bo to v jesenskih mesecih,« pojasnjuje 
Rakovčeva. 

Vrednost točke je že od leta 2011 enaka in 
znaša 0,0046732 evra. Lani je od nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v občinski 
proračun priteklo – od pravnih in fizičnih oseb 
skupaj – okrog 235.000 evrov. 

Spomnimo še: skladno z odlokom so 
oproščeni plačila nadomestila v višini 50 
odstotkov za dobo petih let vsi zavezanci, ki 
so fizične osebe, če so kupili novo stanovanje v 
večstanovanjskem objektu ali zgradili družinsko 
stanovanjsko hišo. Pogoj je, da so v ceni stano-
vanja, pri stanovanjski hiši pa neposredno 
Občini Gorenja vas  Poljane, plačali stroške 
za opremljanje stavbnega zemljišča. Oprostitev 
velja največ pet let od vselitve, občina pa jo 
upošteva, ko zavezanec odda popolno vlogo. 
»Pogosto lastniki novih nepremičnin v Sloveniji 
pozabijo na to, da bi izpolnili vlogo, tako da 
plačujejo nadomestilo, čeprav občinski odloki 
omogočajo oprostitve,« ugotavljajo v podjetjih, 
ki se ukvarjajo z urejanjem dokumentacije za 
NUSZ.

Milka Bizovičar

objektov, ki pa jih bodo najprej predstavili na 
vladi. Dodali so še, da bo denar za sanacijo 
preostalih 13 mostov (med katerimi je tudi 
nadvoz v Mednu) morala znotraj proračuna 
poiskati Vlada RS. »Dejstvo je, da se cestno 
omrežje, zaradi nezadostnih virov in posledično 
nepravočasnega vzdrževanja, stara. Prav zato 
intenzivno delamo na zagotovitvi stalnega vira 
financiranja, ki bo tem težavam naredil konec 
in bo Direkciji RS za ceste (DRSC) zagotovil 
sredstva za vzdrževanje 6.000 kilometrov 
dolgega omrežja državnih cest in premostit-
venih objektov.«

Tudi na vprašanje o sanaciji polovične 
zapore na Visokem nismo prejeli nič bolj konk-
retnih odgovorov. Zapisali so: »DRSC za leti 
2014 in 2015 za projekte s področja investicij 
sredstev  nima na voljo. To pomeni, da mora 
DRSC aktivnosti na projektih, ki jih vodi, pri-
lagajati finančnim sredstvom, ki so namenjena v 
državnem proračunu. Izvajajo se samo projekti, 
ki so sofinancirani z EU sredstvi, saj so prior-
iteta zaradi roka črpanja teh sredstev. Za zaščito 
brežine Visoko je izdelana projektna dokument-
acija. Celotna investicija je ocenjena na 773.000 
evrov, aktivnosti pa se bodo nadaljevale skladno 
z razpoložljivimi sredstvi.« 

Tina Dolenc

Za petletno delno oprostitev plačila NUSZ za 
novogradnje je treba oddati vlogo. 
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Občinski podrobni prostorski načrt za 
območje zdravstvenega doma v Gorenji vasi 
je sprejet, konec aprila pa je bil v Uradnem 
listu RS objavljen tudi razpis za prodajo 
nepremičnin v okolici zdravstvenega doma. 
V razpisu je pisalo, da je območje namenjeno 
izključno zdravstveni oskrbi, cilj prodajalca pa 
je bil, da kupec na nepremičninah zgradi objekt, 
v katerem bodo zasebne ambulante splošne 
medicine in zobozdravstva. Občina Gorenja 
vas  Poljane je na razpisu prejela eno skupno 

vlogo zdravnikov in zobozdravnikov, ki že 
delujejo v zdravstvenem domu Gorenja vas. Za 
nepremičnino so ponudili 37.758 evrov, kolikor 
je bila tudi izklicna cena. V kratkem bo sledil 
podpis pogodbe, pred samim začetkom del pa 
bodo investitorji morali pridobiti še gradbeno 
dovoljenje. Zasebni investitorji, ki so stopili 
skupaj, so Olgica Mijatović, Rok in Lidija 
Kavčič, Matej Javh in Janez Koprivec.

Kot je povedal Janez Koprivec, zdravnik 
družinske medicine, so v prizidku v dveh nad-

ZD Gorenja vas

Novi prostori bodo po meri  
današnjih potreb zdravstvene dejavnosti
Gradnja prizidka pri zdravstvenem domu v Gorenji vasi bo stekla, ko bodo 
investitorji dobili gradbeno dovoljenje. Načrtujejo, da naj bi v roku enega leta 
po začetku gradnje dejavnosti že lahko preselili v nove prostore.

stropjih v izmeri približno 600 m2 predvidene 
štiri nove ambulante. S sprostitvijo prostora v 
obstoječi stavbi bo tako na razpolago prostor 
za druge prav tako pomembne zdravstvene 
dejavnosti, kot so: ginekolog, pediater … Po 
njegovih besedah pa se bo v kratkem pokazala 
tudi potreba po četrtem družinskem zdravniku. 
Koprivec vidi prednosti novih ambulant v pri
zidku v tem, da bodo to prostori po meri sod-
obnih ambulant – zdravstveni dom je vendarle 
star 34 let, prostori pa niso več povsem po meri 
današnjih potreb zdravstvene dejavnosti. Vsi, 
ki so se odločili, da pristopijo k projektu, bodo 
verjetno delali prek koncesije.

Tina Dolenc, Damjana Peternelj

Številni krajani se na obvestila ne ozirajo 
(več). Ne verjamejo, da je z njo kaj narobe, saj še 
nikomur ni bilo nič, »slaba je kvečjemu takrat, ko 
jo klorirajo«, je slišati po vasi. Pomisleke glede 
analiz imajo krajani tudi zato, ker je kakovost 
te vode postala vprašljiva praktično čez noč, po 
osamosvojitvi. Franc Ribnikar, vodja enote za 
vode in živila v Kranjskem NLZDOH je pojasnil: 
»Slovenska zakonodaja je strožja, kot je bila stara 
jugoslovanska. Zdaj v vodi ne sme iti ničesar, da 
se šteje za ustrezno.« A kot pravi Ribnikar, »po re-
zultatih sklepamo, da voda ni neoporečna. Preveč 
pogosto se dogaja, da mikrobiološke analize dajo 
slabe rezultate, tako da ne moremo govoriti o 
naključju. Res pa je, da so ljudje na tem koncu že 
prekuženi«. Ta vodni vir z mikrobiološkega vidika 

ni kakovosten. Ker je na kraškem svetu, voda 
nima velike samočistilne sposobnosti, bakterije 
iz površine zemlje zlahka prehajajo v vodo. Ko ta 
zamotni – to je lahko ob suši, nalivih, tudi deževju, 
vpliva tudi paša živali, obdelovanje zemljišča, 
gnojenje – so v njej lahko mikroorganizmi, ki 
v skladu s predpisi ne bi smeli biti. Koliko časa 
se čuti takšen vpliv na kakovost vode, se ne ve, 
pravi sogovornik. Pojasnjuje, da bakterije ecoli, 
ki jih pogosto najdejo v oporečnih vzorcih vode iz 
lučinskega vodovoda in lahko povzročajo okužbe 
črevesja, pogosto v tej vodi potujejo v sevih. 
»Mogoče, če bi nek vzorec za analizo vzeli na 
drugem mestu ali pa pol ure kasneje, da odstopanj 
ne bi našli,« navaja Ribnikar. 

»Edina rešitev za to zajetje je filtriranje 
vode. UVdezinfikator kot je nameščen zdaj, ni 
primerna rešitev problema, saj za pravilo delo-
vanje potrebuje stalno delovno temperaturo, ki jo 
vzdržuje s pomočjo električne energije. Ta pa ni 
zagotovljena,« pojasnjuje Ravnikar. Dezinfikator 
se zdaj napaja s pomočjo sončnih celic. Kot še 
pravi Ravnikar, tudi kloriranje vode dolgoročno 
ne pride v poštev, saj se bakterije sčasoma znajo 
zaščititi. To se zdaj izvede po vsakem obvesti lu 
NLZOH, da je voda oporečna in pomaga – do 
naslednjič, ko voda postane kalna. Najbolj 
smotrna možnost za rešitev težave lučinskega 
vodovoda je vzpostavitev novega vodnega vira, 
pravi Ribnikar.  

Čigav bo vodovod?
»Treba je urediti dodaten vir, kar bo po eni 

strani pomenilo zadosti vode tudi ob sušnem 

obdobju, zlasti pa oskrbo hidrantnega omrežja 
v primeru požara. Ni prav, da smo izpadli iz pro-
jekta Porečje Sore,« pravi predsednik krajevne 
skupnosti Lučine Stanko Bizovičar o rešitvi 
težav s pitno vodo za kakih 250 uporabnikov 
lučinskega vodovoda. 

Glede odpravljanja težav na problematičnem 
vodovodu krajevna skupnost kot upravljavka 
vodovoda in občina že nekaj časa vztrajata 
vsaka pri svojem. »Občina je ponudila krajevni 
skupnosti, da prevzame upravljanje vodovoda, 
saj bi bilo treba izvesti obsežnejše investicijske 
posege. Pred ureditvijo lastništva ni mogoče 
vlagati v vodovod, ki ni v lasti občine, razen 
proti plačilu komunalnega prispevka vseh zdaj 
priključenih. Občina je s ciljem celovite pre
nove vodovoda na osnovi sklepov svetov kra-
jevnih skupnosti prevzela kar nekaj vodovodov. 
Od sveta KS Lučine takšnega ali podobnega 
sklepa še ni prejela, kar pomeni, da upravljavec 
in lastnik bodisi oce njuje, da še ni potrebe po 
celovitejšem ukrepanju, ali pa prenosa vodo-
voda ne želi izvesti, saj se predpostavlja plačilo 
komunalnega prispevka. 

Svetu krajevne skupnosti Lučine bomo dali 
na voljo potreben čas za razmislek o izbiri 
načina reševanja stanja na vodovodu Lučine, 
vendar bi želeli koncept uskladiti še v letošnjem 
letu,« je povedala Elizabeta Rakovec, direkto
rica občinske uprave. 

Predsednik KS Lučine vztraja: »Vodovod so 
z lastnimi sredstvi zgradili krajani okrog leta 
1960. Krajevna skupnost ga ne more prenesti 
na občino, ker so lastniki občani.

Mogoče pa bi bilo v tem začaranem krogu 
smiselno, da bi za stališče vprašali uporabnike 
in lastnike lučinskega vodovoda … 

Več o načrtih občine za izgradnjo novega 
vodnega vira v Lučinah bomo pisali v naslednji 
številki.

Milka Bizovičar

Pitna voda v Lučinah

Če je rezultat analize slab, sledi kloriranje
Krajevna skupnost (KS) Lučine mora krajane, ki so priključeni na tamkajšnji 
vodovod, večkrat na leto obvestiti, da voda ne ustreza standardom. Kadar rezultat 
analize vzorca, ki ga opravijo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje 
in hrano (NLZOH), ni skladen s predpisi, namreč morajo biti uporabniki o tem 
obveščeni, vodo naj bi prekuhavali. 
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Predlog o dodatnem prispevku najem-
nikov grobov, ki ga je podala KS Javorje, je 
občinski svet glede na določila pravilnika o 
pokopališkem redu za pokopališče v Javorjah 
tudi potrdil. Pravilnik namreč določa, da za 
potrebe večjih vzdrževalnih in obnovitvenih 
del ali širitve pokopališča lahko upravljavec za 

Osnovni namen projekta je vzpodbujanje 
različnih vrst aktivnosti na podeželju, ki vodijo 
v reorganizacijo in revitalizacijo storitev in 
infrastrukture z namenom zadržanja aktivno 
delovnega prebivalstva, aktiviranja inovativnih 
oblik podjetništva in investicij, učinkovitejšega 
sodelovanja mest s podeželjem. V projektu so 
bile analizirane možnosti za trajno zagotavljanje 
javnih storitev na štirih področjih: socialno in 
zdravstveno varstvo, izobraževanje, lokalno 
gospodarstvo in zaposlitvene možnosti ter 
mobilnost. Pilotne akcije partnerjev projekta 

Javorje

Od vsakega najemnika grobnega polja 
dodatnih 100 evrov za obnovo pokopališča
V začetku aprila je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na seji sprejel 
sklep o dodatnem prispevku najemnikov grobov v Krajevni skupnosti (KS) 
Javorje. Prispevek znaša 100 evrov na grobno polje in bo namenjen izvedbi 
obnove obzidja pokopališča v Javorjah s spremljajočimi ureditvami. Upravljavec 
pokopališča je sicer KS Javorje.

Pokopališče v Javorjah kliče po obnovi.
ta namen določi najemnikom grobov dodatni 
prispevek, določen sorazmerno glede na višino 
najemnine za grob. 

Kot nam je povedal predsednik KS Javorje 
Ciril Alič, je ocena stroška obnove precej velika, 
zato so obnovo razdelili na več sklopov. »Naj
prej bomo izvedli najnujnejša dela, ostala dela 

pa prilagodili razpoložljivim sredstvom,« je še 
dodal. Od občine so do sedaj uspeli pridobiti 
sredstva, s katerimi bodo predvidoma pokrili 
približno tretjino predvidenih del. Trenutno 
tako občinski proračun za leto 2014 za obnovo 
obzidja pokopališča KS Javorje predvideva 
8.824 evrov. Ker KS razpolaga le s sredstvi, 
ki jih zbere z grobarino, ta pa komaj zadoščajo 
za odvoz komunalnih odpadkov in za manjša 
vzdrževalna dela, niso videli druge rešitve, kot 
je omenjeni prispevek. 

Odločitev o določitvi dodatnega prispevka 
so sprejeli na zboru krajanov. »Zaključek je 
bil jasen: pokopališče v takšnem stanju dolgo 
več ne more ostati,« je dodal Alič. Zadnja ob-
nova pokopališča je namreč potekala že pred 
desetletji. Višino prispevka so določili na pod-
lagi projektantskih izračunov obnove in drugih 
virov sredstev. Pred odločitvijo za sedanji način 
obnove, razloži predsednik KS, so iskali tudi 
cenejše rešitve, ki pa so žal le delno reševale 
problem pokopališča, cenovno pa niso bile 
bistveno manjše od sedaj planirane obnove. 

Na pokopališču je sicer okoli 160 vseh 
grobnih polj, vendar niso vsa oddana. Trenutno 
je v teku povpraševanje za oddajo ponudb za 
posamezne sklope obnove pokopališča. 

Alič je še dodal, da se zahvaljuje občini za 
prispevek pri sanaciji pokopališča ter krajanom 
za razumevanje in podporo, predvsem tistim, 
ki bodo podprli obnovo, kljub temu da nimajo 
najetega grobnega polja. 

Kristina Z. Božič
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Prihodnost podeželja v Evropi

Zaključek projekta EURUFU – European Rural Futures
Spremembe so postale stalnica v vsakdanjem življenju. Z demografskimi spre-
membami v vseh državah Evrope se močno spreminja tudi način življenja, tako 
v mestih kot na podeželju. Razvojna agencija Sora je v maju 2011 pristopila 
k triletnemu transnacionalnemu projektu EURUFU – Prihodnost podeželja v 
Evropi, Nove priložnosti za zagotavljanje javnih storitev na podeželju.

na vseh zgoraj omenjenih področjih kot primeri 
dobrih praks spopadanja z demografskimi spre-
membami v lokalnih okoljih so zbrane v končni 
brošuri projekta, ki je v eobliki dostopna na 
spletni strani Razvojne agencije Sora. 

Razvojna agencija Sora v projektu zastopa 
področje zaposlitvene možnosti v povezavi z 
možnostjo razvoja ekonomije na podeželju.  
Razvili smo motivacijski program usposabljanja 
»Odkrivanje inovativnih rešitev za trajnostni 
razvoj«, ki temelji na motivaciji in povečanju 
aktivnosti pri snovanju prihodnosti, s ciljem 

doseči gotovost zaposlitvene možnosti pos-
ameznika. Ideja izhaja iz dane situacije, v kateri 
se znajde posameznik, in priložnosti, ki mu jih 
ponuja lokalno okolje. Program motivacijskih 
delavnic je predstavljen v zloženki »Inova-
tivnost, dinamičnost in spremembe so priložnost 
za zaposlitev«, ki je v eobliki dostopna na naši 
spletni strani. Na osnovi izkušenj, pridobljenih 
pri razvoju in izvedbi pilotnih aktivnosti v pos-
ameznih državah, smo partnerji preizkusili orodje 
učinkovitega pristopa k reševanja demografskih  
izzivov v ruralnih lokalnih okoljih. 

Jerneja Klemenčič Lotrič,  
Razvojna agencija Sora

»Operacija/projekt je sofinanciran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru programa 

SREDNJA EVROPA.«
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Podjetje  nudi storitve predelave plastičnih 
mas in izdelave zahtevnih orodij za brizganje, 
izvajajo montažo sklopov za avtomobilsko 
industrijo, kompresorsko tehniko, elektroindus-
trijo, gospodinjske aparate in izdelke za osebno 
nego. Kako postaviti tako podjetje, uspevati 
kljub neugodni gospodarski in politični klimi, 
dosegati odlične poslovne rezultate in v čem 
je skrivnost uspeha, smo ob prejemu nagrade 
povprašali direktorja Iztoka Stanonika. 

Kakšni so bili vaši podjetniški začetki?
Začetek našega podjetja sega v leto 1985, 

ko smo začeli opravljati dejavnost v kleti 
družinske hiše v Škofji Loki. S prijateljevim 
očetom smo se pogovarjali, kako bi izdelali 
nadomestek lesenih ročajev z nižjo ceno za 
masovno proizvodnjo pohištva za Rusijo. Ob tej 
priliki sem ga vprašal, kakšna je še sprejemljiva 
cena, doma sem začel kalkulirati. Hitro sem 
ugotovil, da bi z izdelavo plastičnega ročaja 
dobro zaslužil in tako se je pričelo prvo delo. 
Poleg omenjenega ročaja pa je bila še gobica, 
ki je ugašala cigarete, kar smo videli pri stricu 
na Dunaju. Žal se omenjeni izdelek pri nas ni 
dobro uveljavil. V začetku smo imeli le en stroj, 
ki je zahteval veliko ročnega dela. Spominjam 
se, da smo hodili spat opolnoči, vstajali pa 
smo že ob treh zjutraj, da smo ‘nahranili’ stroj 
in pospravili narejene izdelke. Brez pomoči 
domačih verjetno ne bi bilo Polycoma v tej 
obliki.  Z bratom Igorjem sva poleg dela za 
stroji skrbela še za vse ostalo – komercialo, 
nabavo, prodajo, organizacijo, marketing … 
S prvimi zaslužki smo najprej vrnili posojila, 
potem pa smo začeli razmišljati o razširitvi in 
posodobitvi proizvodnje. Dolgoletni napori so 

postopoma pripeljali do sedanje proizvodnje v 
Poljanah in Črnomlju. Zavedam se, da smo v 
tem času iz nič ustvarili veliko.

V čem je največja skrivnost vašega uspeha? 
Vztrajnost, potrpežljivost, sprejemanje 

rizika in ne nazadnje motiviranost zaposlenih. 
Ko pridem v poslovne prostore, se nasme-
jem sodelavcem, jih povprašam po počutju. 
Pomembno je spodbujanje  samoiniciativnosti, 
sprejemanje novih idej, novih možnosti in 
priložnosti, pomemben je optimizem, z odprtost-
jo do novih rešitev pa pride tudi  razvoj. Naučiti 
se je treba tudi upoštevati mnenja iz prakse.

Podjetje Polycom je družinsko podjetje. 
Kakšne so prednosti in na kaj morate pose-
bej paziti?

Delo v družinskem podjetju je zelo prijetno. 
Vsi se zavedamo, da le dobro delo vodi do do-
brih rezultatov. Smo kot športna ekipa, športniki 
pa vedno stremijo k zmagi. Z bratom delava 
skupaj od samega začetka in nikoli nisva imela 
problemov. Vedno se je vedelo, za kaj je kdo 
odgovoren, in tako je tudi danes.

Kako motivirate svoje zaposlene za delo, 
inovativnost in pripadnost podjetju?

Glavno vodilo podjetja je usmerjenost k razvo-
ju tako s poslovnega kot tudi s kadrovskega vidika. 
Doseganje zadovoljstva zaposlenih in razvijanje 
razvojnega potenciala sodelavcev je dolgoročna 
in ena izmed bistvenih nalog kadrovske politike 
našega podjetja. Nenehno si prizadevamo za 
ohranitev dobrih delovnih razmer, zanesljivost 
zaposlitve in odprte možnosti izobraževanja. Le 
tako je kakovost dela naših sodelavcev lahko kos 
visokim zahtevam trga. V podjetju vsaki dve leti 
merimo tudi organizacijsko klimo, na podlagi ka-

tere izdelamo analizo zadovoljstva zaposlenih ter 
si zadamo cilje za prihodnje obdobje. Zaposlene 
spodbujamo k sprotnemu reševanju težav, k odprti 
komunikaciji ter izražanju njihovih idej, mnenj 
ter predlogov. V ta namen imamo vzpostavljen 
tudi sistem zbiranja malih koristnih predlogov in 
pravilnik o inovacijski dejavnosti. Vsak zaposleni 
je za realiziran predlog tudi denarno nagrajen. 

Vsako leto izdelamo tudi načrt promocije 
zdravja na delovnem mestu. Imamo tudi in-
terni časnik Polyanec, ki zajema več področij, 
od novosti, predstavitve oddelkov, zaposlenih 
do zdravja na delovnem mestu in ne nazadnje 
predlogov za izlete, humor in podobno.

Podjetje Polycom dosega stalni razvoj in 
povečuje izvoz, kar je eden od vidikov gos-
podarskega uspeha. Kako dosegate visoko 
kvaliteto in konkurenčnost na tujih trgih? 

Več kot 70 odstotkov našega izvoza je 
namenjenega tujemu trgu. Naši kupci so iz 
Evropske unije, Severne Amerike, Japonske, 
Kitajske ter Južne Amerike. V podjetju imamo 
razvojno skupino z desetimi raziskovalci in 
devetimi strokovnimi sodelavci, ki ima svoj 
načrt in zastavljene cilje. V času gospodarske 
krize, ki je sledila letu 2007, smo v razvojni 
skupini  izboljševali izdelke in pilili procese. 
K vlaganju v razvoj nas spodbujajo tudi kupci, 
ki želijo dodatne prihranke in izboljšave. Naša 
tržna niša je za mnoge zelo zanimiva – pred-
vsem s stališča prihrankov. Interni razvojni 
projekti se nanašajo predvsem na osvojitev 
novih tehnologij brizganja izdelkov ter vpel-
javo ekološko in ekonomsko sprejemljivejših 
materialov v izdelke. Razvili smo lasten posto-
pek za vodenje razvojnih projektov, ki ponuja 
sistematičen pristop pri delu. Sodelovali smo 
na več razvojnih projektih v obliki konzorcijev 
s poslovnimi partnerji in institucijami znanja, 
predvsem s Fakulteto za strojništvo Univerze 
v Ljubljani. Že lansko leto smo uspeli pridobiti 
precej novih poslov za plastikarno. Ne hlepimo 
po tem, da bi bila rast ekstremna, kot je bila 
lanska, pač pa bomo zadovoljni, če se bo gibala 
med 5 in 10 odstotki. Bilo bi narobe, če ne bi 
omenil nekaterih problemov, ki pa nam sem in tja  
vseeno delajo sive lase. Tako smo za investicije 
želeli pridobiti kredit za novo opremo. A se je 

Intervju z Iztokom Stanonikom

Podjetje Polycom prejelo nagrado GZS  za izjemne gospodarske dosežke
Gospodarska zbornica Slovenije je eno izmed devetih nagrad za izjemne gospo-
darske in podjetniške dosežke v letu 2013 podelila podjetju Polycom iz Poljan 
oziroma direktorju Iztoku Stanoniku. Uspešno podjetje, katerega lastnika sta 
brata Iztok in Igor Stanonik, zaposluje v obnovljenih prostorih LTH v Poljanah 
in novi podružnici v Črnomlju 160 delavcev. 
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Proizvodnja v Črnomlju
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zapletlo pri bančnih, precej nemogočih pogojih. 
Tudi obresti ne spodbujajo ne rasti podjetij ne 
vlaganj v nove projekte. 

Kateri so vaši najprestižnejši izdelki? Na 
katere ste posebej ponosni in zakaj?

To je velikoserijski izdelek Ball socket. 
Razvojnoraziskovalni izziv je kovinsko vzmet 
izdelati iz plastike oziroma izdelek skonstrui-
rati tako, da bo omogočal montažo na kovinsko 
vodilo in s tem 40 odstotni prihranek stroškov 
proizvodnje. Razvoj trenskega čepa za zobato 
krmilno letev je projekt, ki ga izvajamo skupaj 
s podjetjem VW iz Wolfsberga. Projekt obsega 
dva izdelka, ki sta sestavna dela avtomobilskega 
volana. Dodana vrednost projekta je zamenjava 
kovinskih delov s tehnično plastiko. Pri projektu 
razvoja nove generacije orodja se osredotočamo 
na avtomatizacijo in robotizacijo procesa briz-
ganja. V letu 2007 smo razvili plastičen nosilec za 
pedalo pri BMWju – s tem smo zmanjšali maso 
nosilca za polovico, kar se pozna pri porabi goriva, 
ceni in možnosti reciklaže. Posebno pozornost 
posvečamo tudi razvoju novih orodij. V zadnjem 
letu smo izdelali preko 100 orodij in razvili prav 
toliko avtomatiziranih in robotiziranih procesov. 

Želel bi omeniti še en dosežek: v roke smo si 
segli s podjetjem Tayco Electronic, ki zahteva za 
izdelke izjemno visoke standarde. Za tega kupca 
bomo izdelovali dele za avtomobilsko industrijo. 

Kakšen je odnos vas in zaposlenih do 
okolja?

Okoljska osveščenost je osnovni element  
poslovne strategije podjetja. Podjetje vlaga v 
razvoj okolju prijaznih izdelkov in tehnologij. 
Z uporabo kakovostnih materialov podjetje raz-
vija in proizvaja varne in zdravju prijazne izdel-
ke. O strategiji in programu dela na področju 
varstva okolja in zdravja tudi izobražujemo in 
informiramo zaposlene.  

S politiko do okolja smo se zavezali skrbi za 
okolje. Svojo namero potrjujemo tudi s standar-
dom ISO 14001. V letu 2002 smo svoja prizade-
vanja za okolje nadgradili še z metodologijo Čiste 
proizvodnje 2002–2003, ki smo jo izvajali skupaj 
s Kemijskim institutom Ljubljana, Ministrstvom 
za okolje in prostor ter Ministrstvom za gospo-
darstvo. Podjetje je v letu 2004 dobilo priznanje 
za okolju prijazno manjše podjetje. Glavni razlogi 
za prejem nagrade so bili v dejstvu, da smo se 
v podjetju posvetili varovanju vode, saj smo za 
hlajenje orodij med proizvodnjo vzpostavili zaprt 
sistem s stalnim kroženjem vode. Prizadevali smo 
si tudi za stalno zmanjšanje energije, namreč del 
toplotne energije, ki nastaja med proizvodnjo, 
porabimo za ogrevanje, za pet odstotkov pa smo 
zmanjšali izgube energije na napeljavi.  Okoljsko 
uspešnost spremljamo preko treh ekoindika-
torjev – porabe električne energije na kilogram 
predelanega materiala, porabe vode na zaposle-
nega, količine odpadkov na zaposlenega. V letu 
2013 smo pri Gospodarski zbornici Slovenije 
(Združenje kemijske industrije) prejeli certifikat 
za Program odgovornega ravnanja in pravico do 
uporabe logotipa.  

Sodelujete s krajem in veliko prispevate 
tudi za šport in športnike. 

Poslanstvo podjetja POLYCOM Škofja Loka, 
d. o. o., določa tudi njegovo družbeno odgovorno 
ravnanje. Tako podjetje v lokalni skupnosti po 
svojih močeh finančno ali materialno pomaga 
predvsem prostovoljnim društvom.  Že vrsto let 
sodelujemo pri realizaciji kulturnih, družabnih in 
športnih dogodkov in tako prispevamo tudi k boljši 
kakovosti življenja občanov ter skupnemu razvoju 
in napredovanju regije. Prav tako se v podjetju tru-
dimo, da se tudi vsi zaposleni v podjetju čutijo kot 
del skupnosti in družbeno odgovornega podjetja.

Uspešno podjetje je tudi promocija Pol-
janske doline. Imate v zvezi s tem in pov-
ezovanjem s tukajšnjimi podjetji ali gostinci 
morda kakšne načrte? 

Kupci iz tujine se čudijo ne le lepotam doline, 
ampak tudi spoznanju, da smo v majhni vasici 
sposobni ustreči zahtevam tako BMWja, Audija, 
Mercedesa in drugih svetovnih velikanov. Za 
poslovne partnerje, ki nas obiščejo, uredimo 
za čas njihovega obiska nastanitev v Poljanski 
dolini, poleg tega pa jih tudi povabimo na kosilo 
oziroma večerjo v tukajšnje gostilne.  Prav tako 
tudi poslovna darila naročamo pri proizvajalcih 
dobrot iz naše doline. Sodelujemo s številnimi 
podjetniki in podjetji, gasilci, zavodi, društvi, 
krajevno skupnostjo, osnovno šolo in drugimi 
institucijami, ki delujejo na našem območju. 

Kako se počutite ob tem, da ste bili pred-
lagani za nagrado Gospodarske zbornice Slo-
venije za izjemne gospodarske in podjetniške 
dosežke in seveda ob prejemu nagrade? 

Vesel sem, da je bilo naše delo opaženo in 
tudi nagrajeno. Nagrado sem sprejel s ponosom, 
hkrati pa tudi z veliko odgovornostjo ter zave-
danjem o pomembnosti nadaljnjega dela. 

Sprva sem bil presenečen, ker je to le tako 
priznanje, pri katerem se je smiselno vprašati, ali 
sem si ga zaslužil. V otroštvu sem bil smučarski 
skakalec, kar mi je dalo veliko delovnih navad, 
zagnanost in redoljubnost. Tako tudi prejem te 
nagrade povezujem z odskokom v inovativnost. 

Prejem nagrade pomeni potrditev našega 
dela ter vizije za prihodnost. Nagrado torej 

Podjetje Polycom prejelo nagrado GZS  za izjemne gospodarske dosežke
sprejemam kot odgovornost za nadaljevanje 
začrtane poti. Danes vem, da je za uspeh  treba 
trdo delati, potrebna pa je tudi podpora domačih 
in zavzetost zaposlenih.

Kakšni so vaši bližnji načrti in kakšna je 
vaša namera z Dobjem?

V prvi vrsti želim ohraniti stopnjo rasti 
podjetja v mejah od 5 do 10 odstotkov  glede na 
preteklo leto. Število zaposlenih bo temu trendu 
sledilo. Razvijali bomo obe naši lokaciji hkrati. 
V Poljanah bodo ostali ključni razvojni procesi, 
v Črnomlju pa je za obdobje treh let načrtovana 
sprva le proizvodna enota.

Prodajne  in marketinške aktivnosti bomo 
usmerjali  tudi v pridobivanje novih kupcev s 
tem, da ne zanemarjamo obstoječih varnejših 
tržišč. Še naprej se bomo ukvarjali z razvojem 
in optimizacijami procesov. Seveda ne smem 
pozabiti na razvoj zaposlenih – dobri delovni 
pogoji, osebni in strokovni razvoj in razvoj 
ključnih kompetenc.

V razvoj in raziskave bom tudi v prihodnje 
namenjal 7–10 odstotkov od skupnega prometa. 
Program razvojnega oddelka za prihodnjih pet let 
je pripravljen, prav tako tudi letni plan. Določili 
smo tri platformske projekte in 7 aplikativnih. 
Vsebinsko sledijo strategiji podjetja.

Ideja o selitvi poslovnih prostorov na novo 
lokacijo v poslovno cono Dobje ostaja zaenkrat 
še odprta. Skušali smo se dogovoriti z bankami 
za najem kredita, vendar pa  trenutno ne pod-
pirajo novogradenj in zato še nimamo točnih 
podatkov, kdaj bi lahko pričeli z gradnjo. 

Bi lahko bodočim podjetnikom in mladim, 
ki se podajajo v svet, dali kak nasvet? 

Vsak, ki se podaja na pot podjetnika, mora 
kot prvo imeti vizijo in močno voljo. Zavedati 
se mora, da se bo na tej poti srečeval s številnimi 
ovirami, preprekami in neuspehi, ki pa jih bo 
z vztrajnostjo, pogumom ter potrpežljivostjo 
uspešno prehodil in tako uspel. Verjeti je treba 
vase ter biti usmerjen v prihodnost. Pri tem je 
pomembno, da si zastavimo realne cilje ter da 
ob neuspehu ne obupamo, temveč se skušamo 
iz tega nekaj naučiti. 

Tadeja Šubic 

V družbi najboljših na podelitvi priznanja v Cankarjevem domu, Iztok Stanonik je drugi z leve.
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Udeleženci, ki jih je bilo nekaj več kot 40, so 
dobili kontrolne kartončke, letos z novo obliko. 
Prvi žig so lahko odtisnili že na samem trgu, saj je 
tam kontrolna točka številka 1. Potem so krenili na 
pot, prevozili so eno izmed treh etap kolesarskega 
kroga. Povzpeli so se na Javorč, od tam do kmetije 
Pr’ Bukovcu, kjer se nahaja žig številka 2. Tam 
jih je sprejel gospodar domačije in jim ponudil 
okrepčilo, da so lažje nadaljevali pot. Po slemenu 
Žirovskega vrha so se preko Golega vrha spustili 
do Lučin, kjer so se ustavili pri kontrolni točki 
številka 3, pri Okrepčevalnici Matija. Iz Lučin je 
sledil za marsikoga naporen vzpon po strmi cesti 
preko Zadobja do prevala pri Pasji ravni. Od tam, 
kjer se na 1000 metrih nahaja kontrolna točka 
številka 4, so lahko občudovali prelepe razglede 
po velikem delu naše domovine, posebej lepo se 
vidita Loško pogorje in Poljanska dolina. Sledil 
je še prijeten spust do dvorca Visoko, kjer so si 
nekateri odpočili in privoščili osvežilno pijačo. 
Pot jih je vodila še do gostilne Na Vidmu, kjer 
je kontrolna točka številka 5.  Od tam pa nazaj 
na Trg Ivana Regna v Gorenjo vas, kjer jih je že 
čakal golaž, za kar je poskrbela občina, za pijačo 
pa Turistično društvo Gorenja vas. 

Občinski kolesarski krog

10. maja odprli letošnjo sezono

Začetka sezone občinskega kolesarskega kroga se je letos, drugič zapored, v 
lepem vremenu udeležila množica kolesarjev. Po kratkem nagovoru na Trgu Ivana 
Regna v Gorenji vasi se jim je pri kolesarjenju pridružil župan Milan Čadež.

Letos za nagrado bidon in nogavice
Vseh kontrolnih točk je sicer 16, krog 

označujejo usmerjevalne tablice v obliki romba, 
na Trgu Ivana Regna pa se nahaja velika tabla 
z zemljevidom poti ter dodatnimi informaci-
jami. Kot je povedala Marjeta Šifrar, ki je na 
gorenjevaški občini zadolžena za turizem, je 
poleg kontrolnega kartončka letos novost še nova 
izdaja zemljevida kolesarskega kroga, in sicer v 
dveh različicah: slovenskoangleški in sloven-
skoitalijanski. Na njem so po novem označene 
kontrolne točke. Novost je tudi to, da se bo dalo 
kontrolne kartončke dobiti samo v Taverni Petra. 
Namen kolesarske poti je poleg rekreacije še v 
tem, da obiskovalec občuduje lepote naših krajev 
in se seznani z naravno in kulturno dediščino ter 
ponudniki različnih izdelkov in pridelkov. Kot 
je še dodala Šifrarjeva, občina daje spodbudo 
občanom za kolesarjenje po kolesarskem krogu 
z nagradami, ki jih poklanja tistim, ki prevozijo 
celoten krog. Brezplačna je tudi udeležba na 
vsakoletnem odprtju kroga.  Lani so za opravljen 
celotni krog (z vsemi zbranimi žigi na kartončku) 
prejeli kolesarsko majico, letos bodo kolesarske 
nogavice in bidon, naslednje leto kolesarske 

rokavice, leta 2016 kolesarske hlače, leta 2017 
pa načrtujejo žrebanje za kolo. Tako se bodo 
najbolj vztrajni kolesarji dodobra opremili. Na-
grade prevzamejo v Taverni Petra. Ob odprtju  
kolesarskega kroga se z občine še posebej za
hvaljujejo Lojzetu Oblaku, ki kot aktiven kolesar 
redno dela etape in pregleduje kontrolne točke, 
če so v dobrem stanju (žal se najdejo tudi takšni, 
ki uničujejo žige). Zadovoljni so, saj je krog 
dobro zaživel; lani ga je v celoti prekolesarilo 
nekaj manj kot 400 kolesarjev. V prihodnosti pa 
načrtujejo še novo pohodno pot. 

Jure Ferlan

Sajenje krompirja po starem na Visokem

»Kdor pride v Poljansko dolino, ima gotovo krompir«
Tako je predsednik Turističnega društva (TD) Gorenja vas Zvone Bašelj pozdravil 
zbrane sodelujoče in goste na prireditvi Sajenje krompirja po starem. 
Krompir so zbrani na ta dan, kot je še dejal predsednik društva, imeli dobesedno. 
Poleg samega prikaza sajenja krompirja, ki so ga organizatorji izvedli v izvirnih 
oblačilih, so ga obiskovalci lahko tudi poskusili. Na koncu je namreč vse čakala 
okusna malica – pražen krompir ali krompirjev golaž.

je pomagal tudi hlapec, ki se je posebej moral 
potruditi pri zasipanju že posajenega krompirja 
z grabljami. Pri sajenju so lahko sodelovali tudi 
obiskovalci prireditve. Med delom jih je obiska-
la gospoda iz Šenčurja ‒ preverili so, kako 
delo poteka. Pomagali so tudi člani Društva za 
priznanje praženega krompirja kot samostojne 
jedi. »Društvo je uspelo Slovencem vrniti 
zavest, da je krompir naša osnovna hrana,« je 
med drugim v pozdravnem nagovoru povedala 
predsednica društva Evgenija Lazarini.

Kljub manjšemu številu obiskovalcev so 
bili s prireditvijo zadovoljni. Letos so tako na 
Visokem posadili tono različnih vrst krompirja, 
iz katerega bo zraslo približno deset, lahko tudi 
več ton pridelka. V prihodnje ga bodo poškropili 
z bio škropivom, poleg tega bo v maju ali juniju 
potekalo prigrebanje krompirja, konec junija 
pregled semenskega pridelka, poleti bodo po-
brali koloradskega hrošča, košnje krompirjevce 
in pobiranja krompirja pa se bodo lotili konec 
avgusta. Že zdaj toplo vabljeni v Poljansko 
dolino na 14. Festival praženega krompirja, ki 
bo potekal v začetku septembra. 

Kristina Z. Božič
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Na pomoč so priskočili tudi obiskovalci.
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Dogodek je potekal na sončno in toplo zad-
njo aprilsko soboto pri Tavčarjevem dvorcu na 
Visokem pri Poljanah. Pripravili so ga TD Gore-
nja vas, Kmetijskogozdarska  zadruga (KGZ) 
Škofja Loka, podjetji Interseme in Agrosol v 
sodelovanju s Turističnim društvom Žirovski 
Vrh ter Društvom podeželskih žena Blegoš. 

Obiskovalci so si lahko ogledali prikaz 
sajenja krompirja, kot je potekalo nekoč. Od 
priprave njive – brananja s konjsko vprego in 
staro leseno brano, oranja grabnov za saditev 
s konjsko vprego – do sajenja krompirja na 
čevelj razdalje in zasipanja grabnov z okopal-
nikom in grabljami. Gospodar je na samem 
začetku razdelil delo, skupaj s ‘tamladim’ nato 
pripravil grabne in njivo, vanje pa so žene in 
otroci položili krompir. Bolj ali manj pridno 

Franc Peternel v kolesarski opremi iz 70-ih let. 
Krog je v celoti prekolesaril že trikrat. Prevozil 
je tudi že druge tovrstne kroge po Sloveniji, 
gorenjevaški se mu zdi relativno težek, a tudi 
eden najlepših.
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Kot nam je povedala Marjeta Šifrar, višja 
svetovalka za področje turizma in razvojnih 
projektov na Občini Gorenja vas  Poljane, je 
občina v dvorcu financirala restavriranje in ob-
novo nekdanje škofove sobe v vrednosti 24.000 
evrov. Kupili so tudi opremo za organizacijo 
porok (7.500 evrov), zamenjali poškodovane 
strešnike na kozolcu, izdelali v njem manjkajoče 
late in mu na novo uredili betonski tlak. Stroški 
obnove kozolca so znašali 14.400 evrov. Letos 
želijo pripraviti projektno dokumentacijo za 
obnovo gospodarskega poslopja, v katerem bi 
lahko potekale različne prireditve, pogostitve 

Visoko

Vedno več porok in drugih dogodkov
Maja mineva leto dni od prve poroke v Tavčarjevem dvorcu na Visokem. V tem 
času se je zanimanje zanje povečalo, poleg tega pa je vse več tudi najrazličnejših 
dogodkov, ki se skozi vse leto odvijajo v okolici dvorca. Občina načrtuje tudi 
prenovo gospodarskega poslopja.

in druge aktivnosti. V 
načrtu je tudi dopol-
nitev obstoječe razstave 
v dvorcu z informacijami 
o preteklosti dvorca in 
njegovih lastnikih, kar 
bodo pripravili skupaj 
z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine.

Na Visokem so lani 
potekali tudi številni do-
godki. Kot so sporočili 
s Turizma Škofja Loka, 
so organizirali 1. Le-
sostrugarsko srečanje na 
Slovenskem ter Lunin 

festival na deželi. Odmevna sta bila tudi 2. 
Slovenski festival karikatur (Kulturni center 
slikarjev Šubic) in Visoški tek (ŠD Poljane). 
Poleg teh dogodkov sta na Visokem potekala 
tudi veselica TD Visoko ter kresovanje. Če iz-
postavimo Visoški tek, je zanimanje tekmoval-
cev zanj vsako leto večje; letos tako pričakujejo 
med 300 in 400 tekačev. V okviru letošnjega 
teka bodo obiskovalcem ponudili tudi vodeno 
ogrevanje pred startom, animacijo za otroke, 
obiskal jih bo sam Ivan Tavčar. 

Lani si je večno zvestobo na Visokem oblju-
bilo deset parov. Na Turizmu Škofja Loka, kjer 

Atelje Ostan Pavlin, ki je izdelal OPPN za to 
območje, je upošteval smernice Agencije RS za 
okolje, ki narekujejo, da je potrebno pri ureditvi 
upoštevati priobalno zemljišče, to je 5 m širok 
pas ob vodotoku. Prav tako morajo biti objekti 
na vodnem in priobalnem zemljišču načrtovani 
in izdelani tako, da so varni v vseh hidroloških 
pogojih. OPPN med drugim posega v območje 
naravnih vrednot, v posebno varstveno območje 
– območje Nature 2000 in ekološko pomembno 
območje Blegoš. Kot so pojasnili v Ateljeju, se 
na tem območju nahaja evropsko pomemben 
habitatni tip – ilirski bukovi gozdovi. V njih 
se namreč zadržuje poseben metulj – črtasti  
medvedek. Na mestih, kjer bo izvedeno krčenje 
gozdnega habitata, bodo izoblikovali nov gozdni 
rob z avtohtono krajevno značilno grmovno in 
drevesno vegetacijo. To želijo storiti v obdobju 
od 1. septembra letos do 1. marca naslednje leto, 
izven gnezditvene sezone ptic. Območje toplega 

Kopačnica

Korak bližje gradnji term
Na zadnji občinski seji so svetniki potrdili predlog občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za območje Srednje Brdo–Kopačnica. Investitor 
lahko začne s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja.  Pri izdelavi osnutka 
OPPN so bile upoštevane smernice, ki so jih podali različni nosilci urejanja 
prostora, saj načrt posega v območja z naravovarstvenim statusom.

izvira mora kljub gradnji ostati v obstoječem 
stanju. Do izvira bo mogoče urediti dostop za 
obiskovalce. Sprejeti OPPN med drugim ureja 
tudi področje javnega vodovoda. Glede na to, 
da ga na tem območju ni, bo potrebno zagotoviti 
lastno oskrbo s pitno vodo. Prav tako ni zgrajene 
kanalizacije, tako da si mora investitor sam zago-
toviti izgradnjo lastnih objektov. 

S sprejetjem OPPN odprta vrata za 
pridobitev gradbenega dovoljenja

Kot so pojasnili na občini, so na zadnji seji 
sprejeli zgolj OPPN za zasebni del, za javni del 
pa bo občinski prostorski načrt (OPN) sprejet 
predvidoma v sredini leta 2016. Investitor Iz-
tok Podkrižnik je pojasnil, da je s  sprejetjem 
OPPN odprta možnost za nadaljevanje izvedbe 
projekta: »Dela intenzivno potekajo po načrtih, 
ki smo si jih zadali. Trenutno smo v fazi zbi-

Vroče poletne dni bomo letos še preživljali pri 
Topličarju.
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Brunarica pri Topličarju bo predvidoma začela obratovati 
v drugi polovici maja. Do konca šolskega leta bo 

brunarica odprta le ob koncih tedna, nato pa vsak dan 
od 9. do 21. ure. Ob njej sta tudi igrišče za odbojko 
in prostor za kampiranje. Dodatne informacije glede 
dodatne gostinske ponudbe, organizacije piknikov  

in praznovanj so na voljo na telefonski številki 
041/793-357.

ranja projektnih pogojev in soglasij.« Dodal 
je še: »Upam, da nam uspe pridobiti gradbeno 
dovoljenje še v tem letu.« Do pridobitve grad-
benega dovoljenja tako stanje pri Topličarju 
ostaja nespremenjeno: še naprej se bomo lahko 
kopali v testnem bajerju in koristili gostinsko 
ponudbo Gostilne Lipan.

Lidija Razložnik

Poroka na Visokem je mogoča vsako soboto 
od marca do oktobra. Celotni aranžma, ki 

zajema: vožnjo s kočijo do Tavčarjevega dvorca, 
nagovor gospodarja Ivana Tavčarja, obred 

civilne poroke v poročni dvorani ali na izbranem 
mestu v njegovi okolici, glasbeno spremljavo 
kvarteta orglic poljanskih orgličarjev ali citer, 

zdravico z medico ter spominsko darilo, stane 
390 evrov. Cena poroke na prostem je 430 

evrov. Poleg tega je mogoče organizirati tudi 
šrango, ki stane dodatnih 150 evrov.

Tudi v letošnjem letu bodo na Visokem poleg 
poročnih slovesnosti potekali zanimivi dogodki 
in prireditve. Jeseni (21. septembra) Turizem 
Škofja Loka pripravlja Lunin festival – Luna na 
deželi, katerega osrednja tema bo vesolje. Gre 

za brezplačen otroški festival s programom 
aktivnega doživljanja prostega časa v sklopu 

ustvarjalnih delavnic, plesnega programa, 
glasbenih nastopov itd. Konec maja bo potekal 
Visoški tek, konec junija bo na sporedu veselica 
TD Visoko, 6. septembra pa Festival praženega 

krompirja ter Slovenski festival karikatur. Vabljeni 
torej na Visoko, na katerega od prihajajočih 

dogodkov ali pa kar tako. 

poroke tržijo, pravijo, da imajo za letošnje leto 
že rezerviranih 18 terminov. Pari v veliki večini 
prihajajo iz Poljanske doline in Škofje Loke. 
Letošnja novost, ki jo ponujajo, je obred na 
prostem, v objemu okoliških gričev in gozdov 
ter s pogledom na zgodnjebaročno cerkev sv. 
Volbenka. 

Kristina Z. Božič

Lunin festival se bo na Visokem ustavil tudi letos.
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Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja javni razpis 
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja 
vas - Poljane za leto 2014. 
Pobudniki za podelitev priznanj so lahko občina, občani, politične 
stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge 
organizacije in skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, 
združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju 
gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite 
in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, 
ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter 
popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in 
razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti. Priznanja 
Občine Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno 
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi 
posmrtno.
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega občana, 
eno plaketo in dve priznanji Občine Gorenja vas - Poljane.

1. Kriteriji za podelitev priznanj in nagrad
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane na področju gospodarskih 
in družbenih dejavnosti se podeljuje posameznikom, skupinam, 
organizacijam, društvom in skupnostim za izjemne dosežke in kot 
spodbudo za nadaljnje strokovno delo in dejavnost na posameznih 
področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju 
in ugledu občine.
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane se podeljuje posameznikom, 
skupinam, organizacijam, zavodom, društvom in skupnostim za večletne 
izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in 
gospodarstva, za dosežke trajnega pomena, za izredno humano in 
požrtvovalno dejanje, ob življenjskem ali delovnem jubileju ter ob 
drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in 
ugledu občine.

Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Gorenja vas - 
Poljane in se podeli občanom Občine Gorenja vas - Poljane, drugim 
državljanom Republike Slovenije ali tujim državljanom, katerih delo 
in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge na področju 
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali na drugem 
področju družbenega življenja in dela ter za izjemne dosežke, s katerimi 
so pomembno in trajno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu 
občine.

2. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj ali 
nagrad
Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
• ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
• ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
• predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi kandidata 
in njegovo dejavnost,
• opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na štirih 
straneh, ki obenem predstavlja utemeljitev s predstavitvijo razlogov za 
podelitev priznanja,
• morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v 
utemeljitvi za podelitev priznanja. 
Vloge morajo imeti oštevilčene strani. 

3. Rok za oddajo predlogov in označitev predlogov
Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za 
podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo prispeli do 
10. septembra 2014 na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v 
zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine Gorenja 
vas - Poljane«.

Komisija za priznanja 
Občine Gorenja vas - Poljane

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

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 12/06) 
objavlja Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj 

Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014

Aprila je v Mercatorjevih trgovinah potekala akcija Radi delamo 
dobro. V Gorenji vasi so kupci svoje glasove lahko oddali za Vrtec 
Zala Gorenja vas, Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas in 
Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas. Največ glasov, več kot 
6.600 od skupnih 11.600, so zbrali gasilci in si tako prislužili bon v 
vrednosti 1.000 evrov. Kot nam je povedal predsednik nagrajenega 
društva, Gregor Stanonik, je danes 1.000 evrov težko zaslužiti, pri 
nakupu gasilske opreme, za kar bodo denar porabili, pa ga bo kar hitro 
zmanjkalo, saj je zelo draga. Gasilci se zahvaljujejo Mercatorju ter 
vsem, ki ste jim namenili glas.   

D.P.

Radi delamo dobro
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Predsednik PGD Gore-
nja vas Gregor Stanonik 
(levo), prejema vrednos-
tni bon iz rok poslovodje 

Mercatorjeve trgovine 
v Gorenji vasi Urše 

Prezelj. Desno na sliki je 
Igor Nograšek, direktor 

Mercatorjevega drob-
noprodajnega območja 

Gorenjske.  
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Brezplačen dogodek in 
individualna svetovanja  
s področja energetike 

V okviru Tedna podeželja na Loškem v 
torek, 3. junija 2014, od 17. do 21. ure na Up-
ravni Enoti v Škofji Loki pripravljajo brezplačen 
dogodek s področja energetike z naslovom En-
ergija jutri. Sestavljen bo iz vsebinsko različnih 
sklopov predavanj in individualnih svetovanj, 
6. junija pa bo mogoč tudi ogled objektov, v 
katerih so bile izvedene naložbe.

Na predavanjih vam bodo energetski 
svetovalci ENSVET in svetovalci za pridobitev 
nepovratnih sredstev svetovalnega podjetja EU 
projekti predstavili:

• primerjavo cen energentov in sistemov 
ogrevanja,

• toplotne črpalke v gospodinjstvih,
• sanacijo toplotnega ovoja stavbe ter
• financiranje  ukrepov učinkovite rabe in 

obnovljivih virov energije Eko sklada ter drugih 
domačih in evropskih razpisov. 

Vzporedno s predavanji se bodo na ta 
dan za občane in podjetja izvajala tudi indi-
vidualna brezplačna svetovanja s področja 
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov 
energije, in sicer glede prihrankov, tehničnih 
rešitev in pridobitve dodatnih finančnih virov 
za investicije. 

V petek, 6. junija, pa bodo na ogled tudi ob-
jekti, kjer so bile izvedene naložbe oz. vgrajene 
naprave za izrabo obnovljivih virov energije. V 
Brebovnici pri Gorenji vasi si bodo zainteresirani 
pod strokovnim vodstvom podjetja BVC lahko 
ogledali toplotne ogrevalne črpalke različnih 
izvedb, kotlovske sisteme na lesno biomaso 
ter ploščate in vakuumske sprejemnike sončne 
energije. Ogledi izvedenih investicij in razstav-
ljenih naprav oz. opreme v salonu so predvi-
deni za 16.30. in 18. uro, organiziran pa bo 
skupinski prevoz iz Todraža (zbirno mesto pri 
začasni lokaciji Občine Gorenja vas - Poljane) 
do Brebovnice, zato so prijave obvezne (na tel. 
št. 04/50-60-225 in e-mailu kristina.miklavcic@
ra-sora.si). Na omenjenih kontaktih so na voljo 
tudi vse dodatne informacije. 

Projekt izvedbe predavanj s svetovanji 
in strokovno vodenimi ogledi sofinancirajo  
Ener ge tika Ljubljana, Razvojna agencija Sora, 
d. o. o., v okviru Energetsko svetovalne pisarne 
ter Občina Gorenja vas - Poljane. 

Kristina Miklavčič

      

Z uvodno prireditvijo, ki bo povezala Tržnico 
kmetijskih pridelkov in izdelkov in Sejem starin, 
se bo pričel v soboto, 31. maja, na Mestnem trgu 
v Škofji Loki. Obogatile jo bodo tudi  dodatne 
vsebine. Pohodniki se bodo v tem tednu lahko 
podali na voden ogled tematske poti Pot v Crngrob 
ali po Čebelarski poti mimo Sv. Urbana, poten-
cialnim investitorjem v učinkovito rabo in izrabo 
obnovljivih virov energije pa sta namenjena dva 
dogodka, in sicer sklop predavanj s svetovanji 
ter strokovno voden ogled izvedenih investicij na 
dnevu odprtih vrat. Ustvarjalno bo na delavnici 
izdelovanja dražgoških kruhkov v galeriji Muzeja 
Železniki in v Groharjevi hiši v Sorici, zanimivo 
pa bo tudi na zaključnem srečanju s piknikom v 
okviru projekta Moj eko vrt.   

Kristina Miklavčič

Letos že 12. zapored

Teden podeželja na Loškem
Letošnji Teden podeželja na Loškem bo potekal od 31. maja do 7. junija. Na-
menjen je predstavitvi razvojnih aktivnosti na podeželju in njihovih rezultatov, 
obenem pa tudi povezovanju različnih akterjev, ki delujejo na tem področju.

Podrobnejši program vseh dogodkov je na voljo na 
spletnih straneh Razvojne agencije Sora www.ra-sora.

si in http://babicadedek.ra-sora.si, za vse dodatne 
informacije pa lahko pokličete na 04/50-60-225.
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Čistilna akcija 
Prebivalci vasi pod Blegošem in Hotavelj z okolico so se konec ap-

rila udeležili zdaj že tradicionalne delovne akcije. Udeleženci, bilo jih je 
nekaj več kot 350, so čistili mulde, pometali ceste, pobirali smeti, sadili 
rože. Na nekaterih območjih so med drugim odstranjevali tudi  posledice 
žledoloma. Na gasilskem domu na Hotavljah so zaključevali dela na fasadi, 
dokončno uredili park Med tremi lipami ter vodnjak. Obnovili so tudi ograjo 
pri cerkvi sv. Lovrenca. Čiščenje prepustov so opravili gasilci. 

Vsi so se med delom okrepčali z domačo malico, akcijo pa so 
udeleženci iz vaškega odbora Leskovica zaključili s pogostitvijo in 
druženjem v gostilni Metka, iz vaškega odbora Hotavlje in okoliških vasi 
pa v prostorih skoraj dokončanega gasilskega doma na Hotavljah. Zahvala 
velja vsem, ki ste se tudi letos udeležili delovne akcije in žrtvovali svoj 
prosti čas za skupno dobro ter urejeno in čisto okolico.

Letošnja delovna akcija je bila že osma zapored in v tem obdobju se 
je na omenjenem območju prostovoljno postorilo že veliko, a kljub temu 
dela ne bo zmanjkalo.                                                       Lidija Razložnik

Kakšen zrak dihamo?

Naravno prezračevanje prostorov
Za udobno bivanje v hišah je poleg varne strehe in toplote v prostorih potreben 
tudi svež zrak, ki zagotavlja zdrave bivalne in delovne pogoje. Prezračevanje 
vpliva na temperaturno stanje in vlago v prostoru. Temperatura in vlaga vplivata 
na občutek ugodja v prostoru. Posledica neustreznega prezračevanja je lahko 
pojav rosenja sten in plesni v prostoru. Prostor se lahko prezračuje z naravnim 
ali prisilnim prezračevanjem.
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Delovne akcije se radi udeležujejo tudi mladi.

Naravno prezračevanje se izvaja z odpiranjem 
oken in skozi špranje na oknih, vratih. Za mehansko 
prezračevanje pa potrebujemo ventilatorje, kanal-

Učinkovitost različnih načinov naravnega 
prezračevanja (vir: ZRMK)
A. Zračenje z odpiranjem oken in vrat na stežaj
B. Zračenje z odpiranjem oken na stežaj
C. Zračenje s priprtimi okni
D. Zračenje s »skipanim« oknom in odprtimi vrati
E. Zračenje s »skipanim« oknom

ske razvode in druge prezračevalne elemente. 
Svež dovedeni zrak ima temperaturo zunan-

josti, zato ga je v zimskem času potrebno ogreti. 

Posledično to pomeni, da s prezračevanjem 
izgubljamo toploto. Zamenjava oken z novim 
torej prinaša prihranke pri porabi toplote na 
račun manjših izgub zraka skozi špranje.

Boljše tesnjenje novega okna je s 
stališča prihrankov toplote dobro, s stališča 
prezračevanja pa prinaša problem zagotavljanja 
svežega zraka v prostorih. Uporabnik mora pri 
novih oknih sam izvajati prezračevanje z odpi-
ranjem, medtem ko se je pri starejših oknih svež 
zrak dovajal skozi špranje in je bil tako dotok 
svežega zraka običajno zagotovljen. Ob zamen-
javi oken se velikokrat ne zavedamo tega prob-
lema, zato je treba ob načrtovanju menjave oken 
razmišljati tudi o ustrezni rešitvi prezračevanja. 
Najzanesljivejši sistem zagotavljanja svežega 
zraka v prostorih je vgradnja prisilnega 
prezračevanja s centralno enoto z vgrajenim 
vračanjem odpadne toplote iz zavrženega zraka 
(rekuperacija). Pri sami zamenjavi oken pa je 
velikokrat vgradnja mehanskega prezračevanja 
tehnično težko izvedljiva ali pa uporabnik ne 
zmore hkratne investicije.

Na trgu se zato pojavljajo rešitve, ki so prim-
erne tudi za reševanje problema prezračevanja 
ob zamenjavi oken in ne predstavljajo večjih 
dodatnih posegov v objekt. Žal pa se ob zamen-
javi oken ti sistemi običajno ne izkoristijo. Zato 
največkrat ostane uporabnikom samo redno in 
pravilno prezračevanje z odpiranjem oken. 

Za zmanjšanje izgub toplote v prostoru je na-
jbolj učinkovito kratkotrajno (nekje 5–10 minut) 
zračenje na prepih. To zračenje moramo izvajati 
v enakomernih intervalih, na primer na vsake tri 
ure. Glede intervalov zračenja je potrebno tudi 
upoštevati zunanjo temperaturo in se posebej pri 
nizkih zunanjih temperaturah izogibati predolge-
mu odpiranju oken. Smiselno je prezračevanje 
tistih prostorov, ki jih uporabljamo.

Ob zamenjavi oken brez vgradnje me-
hanskega prezračevanja je pomembno, da se 
uporabnik zaveda, da ima zdaj manjše naravno 
prezračevanje kot pri starejših oknih in da mora 
zato sam redno prezračevati. Nekaj priporočil 
lahko najdete na spodnji sliki.

Anton Marc, univ. dipl. inž. str., LEAG
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Da so Poljanci kreativni in predani tradiciji, 
so tokrat pokazali z udeležbo na delavnici 
Krašenje pirhov. Delavnico je organizirala 
Ljudska univerza Škofja Loka v sodelo-
vanju s Kulturnim centrom slikarjev Šubic 
kot eno izmed aktivnosti Centra medgen-
eracijskega učenja, ki deluje pri Ljudski 
univerzi. V Štefanovi hiši je ustvarjalo dvajset 
udeležencev pod vodstvom Jožeta Dolenca, 
upokojenega slikopleskarja. Jože, ki krasi 
pirhe že vrsto let, je zbranim pokazal, kakšne 
stvaritve lahko naredimo iz navadnega jajca. 
S pirhi, ki jih je prinesel tudi sam, je dal vsem 
zagon za ustvarjanje. Z akrilnimi barvami so 
vsi, od najmlajšega desetletnega Naceta pa 
do starih staršev, jajca preobrazili v prelepe 
pirhe. Prav vsak udeleženec je odkril v sebi 
delček umetnika. Vsi so se strinjali, da bi bilo 
lahko takih druženj več, vsak pa je domov 
odnesel svoje umetnine in spomin na prijetno 
ustvarjalno popoldne.

Mojca Šubic

»Moj drugi jaz ali, če hočete, moja podza-
vest mi je vedno prigovarjala, da bi moral 
študirati slavistiko oziroma jezikoslovje. Z 
delom v gostinstvu pa mi je bilo dano sprem-
ljati načine govorov iz najbolj neposrednih 
virov. Vajenec, ki si ga dobil v kuhinjo, pač 
ni imel jezikovno skvarjenega govorjenja, 
ki ga daje šolska izobrazba. Tako sem lahko 
na tej ravni proučeval narečja Gorenjske, 
Primorske, Kamnika, Haloz in pa seveda 
rovtarskega korpusa. Ta način jezikoslovna 
stroka imenuje terensko delo. Sam sem ob tem 
služil za vsakdanji kruhek,« je pripovedovanje 
o raziskovanju slovenskega jezika, venetskih 
zapisov, etruščine in latinščine pričel Škrlep. 
Leta 1981 se je v Veroni, med izobraževanjem 
v kamnarski panogi, srečal z antičnimi napisi, 
ki jih je skušal brati na podlagi slovenščine. 
»Rezultati so bili tako prepričljivi, da sem leta 
1989 kupil knjigo Ivana Tomažiča Veneti naši 
davni predniki. Razlage v tej knjigi me niso 
prepričale v pravilnost branja, zato sem knjigo 
podaril sestri. V tej knjigi je bilo zapisano, da 
smo Slovenci staroselci. Razlage napisov me 
niso prepričale, ker ni bilo daljših napisov.« 

Nadaljeval je z branjem naslednje knjige 
Etruščani in Veneti, ki so ponudili fotografijo 
z daljšim napisom iz Pyrgija ter ogledalo iz 
Volterre. Tudi te razlage niso bile zadostne, 
zato je povsem na novo prečrkoval tekste, ki 
so spregovorili z besedjem, ki ga Slovenci v 
veliki meri še uporabljamo. »Nastala je težava, 
saj se pri razlagah nisem mogel sklicevati na 
pisne vire. Iz tega razloga sem leta 1999 izdal v 

samozaložbi Slovar poljanskega narečja. Leta 
2005 je nastala knjiga Etruščanska »Venetska« 
pričevanja o revoluciji Zemlje. Večji del prve 
knjige sem tako posvetil proučevanju števil. 
Hkrati sem proučil delo venetologov. To je 
bilo seveda proti vsem tajnim izrekom, ki so 
jih venetologi skušali interpretirati iz takšnih 
znakov. Vseh znakov iz matematičnega vidika 
seveda ni bilo mogoče prepoznati. Tako je 
zaradi enega znaka rezultat podal astronom-
sko število, ki ga v novi knjigi popravljam. 
To je vsekakor tudi dokaz, kakšne so lahko 
jezikoslovne napake, če števila uporabljamo 
za črkovanje.« 

Zavoljo raziskovanj po svetu  
Letos je pod okriljem KD dr. Ivan Tavčar 

Poljane izšla tretja knjiga, ki je poročilo 
raziskav antičnih napisov in je razdelje-
na v štiri vsebinske sklope – paleografija 
etruščanske (staroslovenske) pisave, ra-
zumevanje etruščanskega jezika na podlagi 
slovenskih narečij, prisotnost slovenščine v 
latinščini in atestinska števila. Omenjeno 
delo se opira na pisne vire antike. »Poleg tega 
lahko ugotoviš, da je najbolj verodostojna 
fotografija napisa, ker so pomote minimalne. 
Po odčitavanju Pyrgijskih ploščic sem se tako 
odpravil v Rim, da sem se v živo prepričal, 
kako izgledajo vladarska pisma,« še pojasnjuje 
Škrlep, ki je med nastajanjem knjige veliko 
časa preživel od doma, najprej v Narodni in 
univerzitetni knjižnici, na Filozofski fakulteti, 
v Narodnem muzeju, nato v italijanskih anti-

kvariatih ter arheoloških muzejih po Evropi, 
v Rimu, Firencah, Perugii, Kolnu, Berlinu, 
Parizu. »Stari latinski slovarji ponujajo celo 
množico jezikoslovne raziskovalne prihod-
nosti …,« je svoje trenutno delo in razisko-
vanje strnil Škrlep.

Lidija Razložnik 

Predstavljamo

Dolgoletna raziskovanja okronal s tretjo knjigo
Pred kratkim je izšla nova knjiga Dušana Škrlepa z naslovom Govor antike, ki 
skozi poglobljeno raziskavo etruščanskih in latinskih zapisov prinaša povsem 
nov pogled na staroslovenski jezik in izvor Slovencev. Avtor jo je širši javnosti 
predstavil v Kulturnem centru slikarjev Šubic.

Knjiga Govor antike je na voljo v knjigarnah 
Modrijan in osebno pri avtorju.
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Simptomi KOPB imajo velik vpliv na bol-
nikovo delovanje, kakovost njegovega življenja 
ter dnevne dejavnosti, kot je hoja po stopnicah 
navzgor. Nenadno poslabšanje simptomov 
lahko vodi do pospešenega upadanja pljučne 
funkcije, slabšo kakovost življenja, večjo 
umrljivost in višje stroške zdravljenja. Na 
svetu za to boleznijo trpi 210 milijonov ljudi, 
po različnih statistikah pa bo leta 2020 KOPB 
tretji najpogostejši vzrok smrti. V Sloveniji 
za KOPB trpi približno 100.000 ljudi, a se jih 
zdravi le tretjina.

O KOPB, poteku in nadzoru bolezni ter 
novih smernicah in novih terapijah za zdrav-
ljenje so na okrogli mizi z naslovom »KOPB 
– Kako izboljšati kakovost bolnikovega 
življenja« spregovorili doc. dr. Matjaž Fležar, 
spec. internist in pulmolog iz Bolnišnice Gol-
nik, prim. mag. Matjaž Turel, spec. internist 
in pulmolog iz UKC Ljubljana, Mirko Triller, 
predsednik Društva pljučnih in alergijskih 
bolnikov, ki je tudi bolnik s KOPB, in Mateja 
Župevc iz Novartisa.

Bolezen KOPB v javnosti še vedno ni dovolj 
poznana in dovolj odkrita, je poudaril Fležar. 
Velika večina bolnikov s KOPB je kadilcev 
– aktivnih, bivših ali pasivnih –, le 5 do 10 
odstotkov je nekadilcev. Povprečen bolnik s 
KOPB je star več kot 60 let, vendar se bolezen 
začne že bistveno prej. Zato je pomembno, da 
se bolezen odkrije čim prej, saj se s staranjem 
še slabša. 

Z enostavno preiskavo  
hitro do rezultatov

Pomembni znaki, ki jih kadilci ne smejo 
prezreti, so pretirana zadihanost že ob manjših 
telesnih naporih, težka sapa, izkašljevanje in 

pljuvanje. Kadilec se mora sam odločiti za 
preizkus delovanja pljuč. Hitrost izdiha in ka-
paciteto pljuč se izmeri s preprosto preiskavo, 
imenovano spirometrija. »Preiskava v petih 
minutah pokaže, ali pljuča delujejo normalno, 
in tako 100odstotno izključi KOPB,« je pove
dal Fležar. Bolnikom s KOPB je z zdravili 
mogoče pomagati in bolezen zaustaviti, tako da 
lažje dihajo in imajo boljšo kakovost življenja, 
pljuča pa nikoli ne okrevajo in ne bodo nikoli 
več zdrava.

Kot je povedal Turel, vsak kadilec ne zboli 
za KOPB. »Zbolijo samo občutljivi kadilci. 
Ti se pomembno razlikujejo od neobčutljivih 
kadilcev, saj pri prvih pljučna funkcija upada 
po bistveno bolj strmi krivulji, v določenem 
življenjskem obdobju celo dvakrat hitreje.« 
Bolnik z okvaro pljuč najprej občuti težave 
z dihanjem pri hoji po stopnicah, nato po 
stanovanju, kasneje pa tudi že ob mirovanju. 
Dolga leta se je KOPB zdravilo na enak način, 
zdaj pa so se pojavila nova zdravila, ki lajšajo 
življenje bolnikov, zmanjšajo kronično zaporo 
dihalnih poti in prenapihnjenost pljuč. Jih pa 
ne pozdravijo, saj pljuča ne pozabljajo in se 
ne obnavljajo. Z uporabo zdravil se izboljša 
kakovost življenja bolnikov, težave pa se 
prestavijo v kasnejše obdobje. Nova zdravila 
delujejo ves dan, kar izboljša tudi sodelovanje 
bolnikov, saj je zdravilo treba vzeti samo enkrat 
dnevno, stara pa je bilo treba jemati na 4 do 6 
ur, je poudaril Turel.

Za bolnike s KOPB je izjemno pomembno 
tudi, da vzdržujejo svojo telesno kondicijo, 
skrbijo za pravilno prehrano in ne izgubljajo 
telesne teže, saj je zaradi naporov poraba en-
ergije večja kot vnos. Da je mnogo bolnikov  
tudi depresivnih, je opozoril Turel, zato je treba 
poskrbeti tudi za duševno zdravje.

Če bi se ponovno rodil,  
ne bi nikdar dal cigarete v usta

Mirko Triller, ki z KOPB živi že več kot 
10 let, je obžaloval, da je prepozno obiskal 
zdravnika: »Spraševal sem se, kako naprej. To 
so bili resnično težki časi.« Triller, ki je tudi 
predsednik Društva pljučnih in alergijskih bol-
nikov, ki združuje okrog 4.000 članov, je nehal 
kaditi že bistveno prej, kot mu je bila diagnos-
ticirana bolezen KOPB. Ko se je sprijaznil z 
boleznijo, je zaživel bistveno lažje. Namesto po 
hribih zdaj hodi po nižini, veliko tudi kolesari. 
Bolezen je neozdravljiva, pomembno pa je, da 
je nadzorovana in da bolnik upošteva nasvete 
pulmologa. »Če bi se ponovno rodil, ne bi v 
svojem življenju spremenil ničesar, ker sem 
zelo zadovoljen z njim. Ne bi pa nikdar dal 
cigarete v usta,« je zaključil Triller.

T. D.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)

Pljuča ne pozabljajo in se ne obnavljajo
Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je življenjsko nevarna bolezen, 
ki povzroča izčrpavajočo zadihanost pri milijonih ljudeh po svetu. Tako kot pri 
vsaki bolezni je tudi pri tej ključno zgodnje prepoznavanje, zato se v začetku 
junija začenja vseslovenski projekt ozaveščanja o bolezni z naslovom »Koraki 
okrog sveta, da KOPB vsak prepozna«.

V začetku junija se bo začel projekt 
vseslovenskega ozaveščanja o KOPB z naslovom 

»Koraki okrog sveta, da KOPB vsak prepozna«. 
V okviru projekta bodo udeleženci prehodili 

približno 40.000 kilometrov, kolikor znaša obseg 
Zemlje. Zbrana sredstva bodo namenjena Društvu 

pljučnih in alergijskih bolnikov. Več o društvu in 
akciji na http://www.dpbs.si/.

Na okrogli mizi o KOPB so spregovorili prim. mag. Matjaž Turel iz UKC Ljubljana, doc. dr. Matjaž 
Fležar iz Bolnišnice Golnik, Mateja Župevc iz Novartisa in Mirko Triller, predsednik Društva 
pljučnih in alergijskih bolnikov (od leve proti desni).
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Organizirano vodenje  
po Rupnikovi liniji 

Od februarja dalje vsako prvo soboto v 
mesecu ob 10. uri potekajo v utrdbi na Golem 
vrhu organizirani ogledi. Predhodne prijave 
niso potrebne, priporočajo pa primerno obleko 
in obutev. Cena vodenja je 4 evre na osebo. V 
soboto, 7. junija, bosta vodnika Radoš Kosec 
in Jana Fojkar. 

D. P.
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Težje prepoznamo jelko, ker je v naših 
gozdovih bolj redka, a v ljudskem izročilu sta 
cenjeni obe. Smreko od jelke ločimo po storžih in 
iglicah. Pri smreki visijo storži navzdol, jelka jih 
ima navzgor, prav tako je z vejami, smreka ima 
iglice nameščene okrog in okrog vejice, jelka le 
levo in desno z dvema belima črtama na spodnji 
strani iglic. Iglice pri jelki se bolj svetijo. 

Borove, smrekove in jelkine vršičke nabi-
ramo že spomladi, poleti pa se odpravimo po 
smrekovo smolo. Mazilo iz smrekove smole 
je bilo zelo dobro poznano v starih časih. Moja 
mama je imela konjsko mast in smrekovo smolo 
vedno v domači lekarni – leseni omarici, vzidani 
v steno v hiši. Sedaj temu prostoru pravimo 
dnevna.  Kremo iz smrekove smole je priprav
ljala teta, ki se je veliko ukvarjala z zeliščarstvom 
in na žalost umrla že pri dvaindevetdesetih, ko 
sem bila še premlada, da bi mi posredovala 
malo zeliščarskega znanja. Pripravek iz smole 
so rabili za celjenje ran in vreznin, izpuščajev, 
vnetij sklepov, za razne kožne bolezni, predvsem 
za odpravljanje glivic, za masiranje mišic in za 
mazanje in odpravljanje preležanin. Uporabljali 
so jo tudi za zdravljenje živine, predvsem pri 
zdravljenju vnetja vimena pri kravah. Včasih so 

Domača lekarna

Smreka in njena zdravilnost
Smreko, zimzeleno drevo z zelenimi iglicami, pozna prav vsak. V domači leka-
rni so uporabni predvsem njeni vršički pa tudi smola, iz katere lahko izdelamo 
odlično mazilo, ki nam je v pomoč pri različnih zdravstvenih težavah.

kremo imenovali smrdljivka. Kadar boste hodili 
po gozdu, si le dajte droben košček smole v usta 
in počasi srkajte. To lahko naredijo odrasli, prav 
tako je zdravilna za otroke, a se grdo prilepi 
na zobe in nebo. Lahko jo naberemo v steklen 
lonček in ob prehladih, kašlju in pri zmanjšanju 
odpornosti majhne koščke ližemo. 

Zdravilni so tudi vršički
Zdravimo se lahko tudi z vršički v sladko-

rju, s sirupom ali vršički v žganju. Za vršičke 
v sladkorju rabimo litrski kozarec, nadevamo 
plast vršičkov, plast sladkorja, zaključimo z 
vršički, ker se sladkor na vrhu strdi. En mesec 
jih pustimo na okenski polici, da jih občasno 
obsije sonce, včasih pretresemo, nato precedimo 
in damo v hladilnik. Je pa zelo zdravilno, kadar 
otroci pričnejo kašljati ali se jih loteva prehlad. 
Sok iz vršičkov pa pripravimo tako, da 20 dag 
vršičkov prelijemo z litrom vode in vremo rahlo 
deset minut, precedimo  in dodamo kilogram 
rjavega sladkorja, nato pa naj med stalnim 
mešanjem rahlo vre še dvajset minut. Zapremo 
v manjše steklenice in do uporabe hranimo v 
temnem prostoru. Nabrane smrekove vršičke 
imamo za čajne mešanice, saj dajo čudovit okus. 
Nabiramo jih na dan za cvet, da bo čim več 
eteričnih olj, po možnosti v sončnem jutru, ko se 
rosa posuši. Nabiramo jih v košaro ali papirnato 
vrečko, nikakor pa ne v kaj plastičnega. Vršičke 
lahko tudi žvečite, a so nekoliko grenkega oku-
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Sirup za blaženje kašlja
Iz roda v rod prehajajo recepti in vesti o blagodejnem učinku 

sladkornega sirupa iz smrekovih vršičkov, ki so ga že naše babice s 
pridom uporabljale pri blaženju kašlja. Sirup razkužuje dihalne poti, 
pospešuje prekrvavitev sluznice in jo varuje. Smrečje vsebuje veliko 
vitamina C.

Po drugem receptu smrekove vršičke izmenjaje s sladkorjem v plasteh 
naložimo v visoke steklene kozarce. Pazimo, da kozarec zapolnimo do vrha 
in vršičke močno potlačimo. Končamo s plastjo sladkorja in kozarec dobro 
zapremo. Postavimo ga na mesto, ki ga čez dan obseva sonce, najbolje na 
okensko polico. Tam naj se vršički medijo od enega meseca do 40 dni.

Blagodejne kopeli
Na enak način lahko naredimo tudi sirup iz borovih vršičkov, ki pa 

ima precej močnejšo aromo in zato ni najbolj primeren za otroke. Se 
pa borovi in smrekovi vršički dobro obnesejo tudi v kopeli. Pripravimo 
si jo tako, da v vročo vodo vsujemo nekaj pesti vršičkov. Vročina bo 
sprostila eterična olja. 

Sirup iz smrekovih vršičkov
Domača lekarna je včasih najboljša in le kdo ne pozna vseh never

jetnih učinkov sirupa iz smrekovih vršičkov. Sedaj ga lahko sama 
pripraviš tudi ti.

Priprava
Mlade smrekove vršičke po plasteh (plast vršičkov, plast sladkorja) 

dajemo v steklen kozarec do vrha. Kozarec postavimo na sonce 40 dni, 
da se sladkor raztopi. Precedimo in damo v kozarce. Zaprte kozarce 
postavimo v hladen in temen prostor. Sirup lahko uporabimo kot sok, če 
ga zmešamo z vodo, kot sirup za izkašljevanje ali za osladitev čaja.

Še recept za odličen smrekov liker: 250 g smrekovih 
vršičkov, 1 l žganja, 250 g sladkorja, četrt litra vode. 

Vršičke močite v žganju en mesec in pol, potem 
precedite,  posebej kuhajte vodo in sladkor, ohladite 

in zlijte skupaj. 

Namig: Na smolo se večkrat jezimo, če se nam prilepi 
na oblačila, saj jo težko odstranimo. Še najlaže to 

storimo tako, da na smolnato mesto položimo vpojni 
papir in prelikamo z vročim likalnikom. 

sa. S tem krepite odpornost, bogati pa so tudi 
s snovmi, ki čistijo kri in ustavljajo krvavitve 
dlesni. Čaj iz svežih smrekovih vršičkov so po 
ljudskem izročilu priporočali tudi pri vnetih 
ledvicah, mehurju, žolčnih kamnih, prebavnih 
motnjah, za pospeševanje potenja in zniževanja 
temperature ter kroničnih kožnih obolenjih. 
Smrekovi vršički vsebujejo zelo veliko vitamina 
C, eterično olje in še druge zdravilne sestavine, 
ki pomagajo pregnati prehlad in kašelj. Posušeni 
vršički so za čajne mešanice, saj jim izboljšajo 
okus. Lahko jih dodamo tudi v kopel in uživamo 
v prijetnem vonju. Prelijemo dva kilograma 
svežih iglic in nalomljenih storžev z nekaj 
litri  vode in vremo pol ure. Nato precedimo in 
še vroče nalijemo v kopalno kad. Kopel lajša 
revmo, težave s sklepi in nogami. 

Jana Rojc

Kako sirup iz smerkovih vršičkov lahko uporabljamo:
• kot preliv za sladoled ali palačinke
• lahko ga dodamo v čaj
• lahko ga uživamo samega proti kašlju
• lahko ga uporabljamo za marinado mesa
• skupaj z balzamičnim kisom lahko iz njega naredimo preliv za solato
• iz smrekovih vršičkov lahko skuhamo čaj, lahko naredimo inhalacije 

ali pa tople, zavite v krpo, položimo na prsi za sprostitev dihalnih poti
• smrekovi vršički menda pomagajo tudi pri aknah, iz njih pa lahko 

naredimo tudi kopel za noge
• smrekovi vršički dvigujejo krvni tlak in pomagajo pri revmatizmu, 

olajšajo dihanje.

Sirup
Naberemo mlade smrekove (tudi jelkine, borove) vršičke. V kozarec 

za vlaganje naložimo plast sladkorja, plast vršičkov, plast sladkorja itd. 
Zaključimo s sladkorjem. Zapremo s pokrovčkom in postavimo na sonce. 
Ko se sladkor nekoliko stopi, vsebino premešamo, da se sladkor ne sprime 
v trde kepe, ki se ne stopijo. Vsebina se skrči na 2/3, zato lahko naknadno 
dodamo še nekaj plasti sladkorja in vršičkov. Na soncu pustimo vsaj en 
mesec. Precedimo ali ožamemo skozi gazo v temne stekleničke in hranimo 
na hladnem. Če želimo, da bo sirup resnično ekološki, uporabimo temen trsni 
sladkor “maskavo”. Še zdravilnejši pa je z uporabo medu. Postopek je enak, 
vendar kozarcev ne postavimo na sonce, ker se med ne sme preveč ogreti, 
da se ohranijo vse zdravilne sestavine. Preostanek vršičkov s sladkorjem (po 
ožemanju) razredčimo s prekuhano vodo in dodamo tropinovec po okusu. 
Dobimo odličen smrekov liker oziroma žganje (če ne dodamo vode). Pozimi 
nas bo ogrel domači čaj z dodatkom tega žganja. Sirup navadno pijemo pred 
spanjem, saj umiri nočni kašelj. Pol žličke ga dajemo od  2 do 5letnim 
otrokom, eno žličko od 6 do 9letnim in dve žlički odraslim.



16

Historial Škofja Loka je celodnevna prired-
itev, ki je zamenjala nekdaj prijubljeno Venerino 
pot. Vsako leto junija združi vrsto zgodovinsko
etnoloških dogodkov, ki vsak zase ohranjajo 
del škofjeloške zgodovine. Izvirno in pristno 
predstavljeno stoletno kulturno in zgodovinsko 
dediščino škofjeloškega območja si boste lahko 
letos ogledali 21. junija.

Z velikim veseljem marsikdo privošči 
drugemu slabo, govori nesramno o njem, 
čeprav je videti, da sta prijatelja, se jezi, ne da 
bi drugi vedel, zakaj. Otroka sta prijatelja, pa 
eden drugega udari po hrbtu z vso silo in pove, 
da ga je udaril, ker sta prijatelja in malo za hec. 
Prijatelju nameniš posebno mesto v svojem 
življenju, povabiš ga na dom, mu ponudiš 
pomoč, mu odpustiš, če te užali, lahko ima slab 
dan, ga pokličeš po telefonu, mu ponudiš kar 
mu lahko, se mu zaupaš, se ti lahko on zaupa 
in skrivnosti ne poveš naprej, pomagaš, če je 
bolan. Prijateljstvo mora biti obojestransko, 
enostranskega prijateljstva ni. Če si nekdo ne 
želi tvoje bližine, se je bolje odmakniti, čeprav 
je na začetku težko, a takih prijateljev res nihče 
ne potebuje. Najpomembnejši pri prijateljstvu 
so vzajemnost, spoštovanje in vračanje. 

Pravi prijatelj je iskren in razumevajoč
Pravi prijatelj je tisti, ki prijateljstvo vrača, 

zna odpustiti in ti nudi roko v težkih trenutkih. 
Star pregovor pravi, da pravega prijatelja spoznaš 
v stiski, nesreči. Prijatelj zna prisluhniti, najde 
čas za pogovor ob vsakem času in zna potolažiti 
ter čustvovati ob težavah, zna se veseliti uspehov 
s teboj in tudi pohvaliti za opravljeno nalogo. 
Pravi prijatelj je z nami na tekmi, v kinu, na 
izletu, na obisku, ob pomembnih trenutkih v 
življenju. Kadar nima časa, ga je treba razumeti. 
On lahko pove, če nam nekaj ne pristoji, če smo 
povedali kakšno stvar narobe, lahko da nasvet, 
a to mora biti spregovorjeno tako, da se ne čuti 
privoščljivosti, zavisti, da ne prizadene. Prijatelju  

Kotiček za starše

Naredimo si lepe dni s prijatelji
Prijatelja je v današnjem času prav težko najti, še težje obdržati. Že odrasli se 
ukvarjamo s to temo, kaj šele otroci.

lahko zaupaš najgloblje skrivnosti in veš, da bo 
zanje vedel le on. Poveš mu za neuspeh pa ti 
ne privošči, poveš mu za uspeh pa ti ne zavida. 
Prijateljstvo poteka od rojstva do smrti. Najprej 
dobiš prijatelje, ker se starši družijo s svojimi 
prijatelji, prijateljstvo v vrtcu, okrog doma, v šoli, 
dobiš jih v glasbeni šoli in na drugih dejavnostih, 
kasneje prijatelje lahko mladostnik izbira sam, a 
ni nujno, da bodo staršem všeč. 

Prijateljstvo je darilo,  
ki ga pokloniš sam sebi

Pogosto pride do nesoglasij, a starši bi 
morali zaupati otroku, kajti z razdiranjem nihče 
ne naredi nikomur velike usluge. Otroku je 
potrebno zaupati, se pogovarjati o tem, v kakšno 
družbo zahaja in kaj tam počne. Navadno otroci 
dobijo take prijatelje, ki razmišljajo enako, se 
ukvarjajo s podobnimi stvarmi, se strinjajo o 
stvareh pri pogovoru in dejanjih. Odrasli in 
otroci izgubimo prijatelje, če izvedo, da si o 
njih grdo in neresnično govoril, če izklepetaš 
skrivnost, če si izposodiš denar ali kaj drugega 
in ne vrneš, kadar pozabiš na dogovor, če jih 
osmešiš pred okolico, če prijateljev v družbi 
ne zagovarjaš, če si na zabavi bolj s tujci kot 
s prijatelji, če te prosijo za pomoč, pa imaš 
vedno izgovore. O prijateljstvu kroži veliko 
lepih misli: Prekinjeno prijateljstvo je kakor 
pretrgana nit, lahko jo zavežemo, toda sled 
ostane. Lahko izgubiš prijatelja, ne morejo ti 
vzeti zavesti, da si ga imel. Prijateljstvo je edino 
darilo, ki ga pokloniš sam sebi. 

Vsako teh misli je potrebno prebrati počasi 
in si predstavljati svet, v katerem živimo in žive 
slike se nam odvrtijo same. V krogu resničnih 
prijateljev je človek enostavno to, kar je, z 
vsemi napakami, dobrimi in slabimi lastnostmi, 
ne glede na družbeni razred, raso, dohodke, 
zgodovino, narodnost. O prijateljstvu otroci ne 
razmišljajo veliko, mladostnikom se zaradi pri-
jateljstev podira in gradi svet, odrasli pa smo tudi 
vse bolj občutljivi na tem področju. Pomagajmo 
drug drugemu, če opazimo, da lahko. Oodnose 
rešujmo s pogovorom, kajti življenje  je tako 
kratko, velikokrat težko,  tako polno z bolečino 
prežetih  trenutkov, da je škoda uničevati pri-
jateljstva z zamerami. Naredimo si lepe dni 
s prijatelji, povabimo jih na palačinke, na čaj 
ali kavo, na sprehod, v gledališče, v hribe, na 
kolesarjenje, na ples, uživajmo, se zabavajmo in 
poskušajmo najti otroka v sebi, nasmejmo se do 
solz in ustvarimo sproščene, sončne dni. 

Jana Rojc
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Historial Škofja Loka

Festival zgodovine letos 21. junija

Prireditev v staro mestno jedro privabi čedalje 
več ljudi.
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tudi Kapucinsko knjižnico, med 10. in 17. pa 
bo za obiskovalce ugodnejši tudi obisk Loškega 
muzeja. Program prireditve Historial Škofja 

Loka 2014 bo izpeljan v vsakem vremenu. 
Vstop je prost. Informacije: Turizem Škofja Loka, 
04/ 517 06 00, 051/ 427 827, info@skofjaloka.
com, www.skofjaloka.com, www.historial.si.
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Učenci obeh četrtih razredov so se skupaj z 
javorskimi odpravili v Ljubljano v Slovenski 
šolski muzej, kjer so si ogledali stalno razstavo 
Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja do 1991. 
Spoznali so razvoj šolstva, ljudi, ki so pomemb-
no vplivali na to, da se danes lahko šolajo prav 
vsi otroci, ter si ogledali učne pripomočke in 
šolske potrebščine, ki so jih učenci uporabljali 
včasih. Najbolj pa so se veselili udeležbe na 
igrani učni uri lepopisa naših babic in dedkov. In 
res so jo doživeli! Stroga gospodična učiteljica 
jim skoraj ni dala dihati in do potankosti so 
izkusili, kakšna je bila šola včasih.

Nekaj dni kasneje so se četrtošolci posvetili 
čutilom. Ob izvajanju raznih poizkusov so se 
odlično zabavali. Razdelili so se v pet skupin, od 
katerih je vsaka raziskovala eno čutilo, potem so 
se skupine premaknile na naslednjo postajo. Ko 
je bil krog sklenjen, je sledilo poročanje. Izve-
deli so veliko novega in zanimivega. In kaj jim 
je bilo najbolj všeč? To, da so delali poskuse, 
sami pripravili pijačo iz soli, kisa, sladkorja in 
limoninega soka in mešali različne vrste hrane, 
ki so jo tudi poskusili. 

Zelo aktivni so bili mladi planinci, saj so 

Iz OŠ Poljane

Tudi otroci znajo stopiti skupaj za dober namen
Pred vami je tokrat kronološki pregled šolskega vrveža v Poljanah v aprilu in 
v začetku maja. Največ zanimivih dni in dejavnosti smo pripravili za učence 
četrtih razredov, pa tudi za ostale se je našlo marsikaj – od druženja z živalmi 
do druženja s pisateljico, od planinarjenja do kolesarjenja, od nastopanja 
pred starši do parlamentiranja, od pisanja nacionalnih preizkusov znanja do 
raziskovanja energije in biotehnologije …

najprej osvojili hrib Jošt nad Kranjem, tik pred 
počitnicami pa še hrib nad vasico Vrh Svetih 
Treh Kraljev. Nebo sicer ni bilo brez oblakov, 
otroci pa so bili na cilju nagrajeni s prelepim 
razgledom v doline in na bližnje hribe.

Ob zaključku bralne značke za učence, ki so 
v tem šolskem letu brali knjige, je v goste prišla 
mladinska pisateljica Janja Vidmar. 

Učenci 7. razreda so v okviru naravoslovne-
ga dne obiskali živalski vrt, kjer so si ogledali 
veliko živali. Navdušeni so bili nad kozo, saj 
so izvedeli, da ima zelo dober spomin in da 
se takrat, ko sliši klik na gumbek, zave, da bo 
dobila posladek. Zanimiv je bil tudi pav, ki 
je kazal svoje prečudovito perje. Fantje so se 
navduševali nad divjimi mačkami, saj živalski 
vrt brez njih ne bi bil zanimiv. Od vodnih živali 
pa je učence najbolj očaral tjulenj, ki jim je 
kazal raznolike trike. 

Člani otroških parlamentov iz OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane so se letos 
zbrali na občinskem parlamentu v gorenjevaški 
šoli. Sprejeli so jih ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja 
Izidor Selak, ravnateljica OŠ Poljane Metka 
Debeljak in župan Milan Čadež. Kritično 

so razmišljali o razmerah v naši družbi: o 
medsebojnih odnosih, socialnoekonomskih  
razmerah, o družini v sodobnem času in o šoli 
kot vzgojnoizobraževalni ustanovi.

Pogovarjali so se v skupinah in ugotovili 
marsikaj, kar bi morali upoštevati tudi starši, 
učitelji, politiki – skratka vsi odrasli. Sklepna 
ugotovitev občinskega otroškega parlamenta 
pa je bila: razmere v družbi niso najbolj spod-
budne, vseeno pa lahko kot posamezniki veliko 
naredimo!

Tako kot vsako leto so učenci petih razredov 
opravljali kolesarski izpit. Po uspešno oprav-
ljenem teoretičnem delu izpita so se posvetili 
praktični vožnji. Najprej so se na igrišču preiz-
kusili v spretnostnih nalogah na poligonu, sle-
dila je vožnja s kolesom v prometu – od cerkve 
skozi Predmost in Hotovljo. Vsi so se hitro 
učili in zato že pred prvomajskimi počitnicami 
uspešno opravili kolesarski izpit.

Učenci in učiteljice od 1. do 3. razreda so 
pomlad želeli slaviti in pozdraviti skupaj s 
starši, bratci, sestricami pa tudi s starimi starši 
in ostalimi domačimi. Pred prvomajskimi 
počitnicami so pripravili prireditev z naslovom 
Pozdrav pomladi. 

Šestošolci in devetošolci so v začetku maja 
opravili z nacionalnimi preverjanji znanja – 
učenci šestih razredov iz slovenščine, matema-
tike in angleščine, učenci devetih razredov pa iz 
slovenščine, matematike in biologije. 

Za deveti razred so učitelji pripravili tudi 
dva tehniška dneva, na katerih so se seznanjali 
z učinkovito rabo energije ter z biotehnologijo. 
Obiskali so tudi Sirarno Pustotnik.

Za zaključek pa se dotikamo dobrodelne 
akcije, v kateri so se izkazale tudi naše 
učenke.

Da je za dober namen vredno stopiti skupaj, 
so dokazale pevke našega mladinskega pevske-
ga zbora, ki so se z zborovodjem Matjažem Sla-
betom udeležile dobrodelne prireditve Stopimo 
skupaj – Siti besed. Namen prireditve, ki je 
potekala v studiu TV Slovenija in so jo tudi nep-
osredno prenašali, je bil zelo plemenit – zbiranje 
sredstev za pomoč lačnim otrokom v slovenskih 
šolah. Znanim glasbenikom so se med nastopi 
pridružili pevci slovenskih osnovnih šol. Naše 
pevke so skupaj z Janom Plestenjakom zapele 
njegovo pesem Večja od neba. 

Bernarda Pintar

Če za konec lahko dodam še lastno mnenje 
– v časih, ko vse pogosteje spremljamo vse 
več žalostnih zgodb družin, ki otrokom ne 
morejo zagotoviti osnovnih dobrin, nas to 

seveda prizadene. Nekateri lahko pomagajo 
po svojih močeh in zmožnostih, nekateri 
tega ne morejo. Ampak ko vidim otroke, 
ki za dober namen svoje petje in energijo 

posvečajo dobrobiti sovrstnikov, sem resnično 
ganjena. Sem pa tudi ponosna na naše 

pevke, ki so s svojim nastopom pokazale, da 
v dobrodelnosti štejejo tudi dejanja.
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Učenci petega razreda v maju opravijo kole-
sarski izpit in se takoj odločijo za tekmovanje v 
znanju cestnoprometnih predpisov Bicikl, ki ga 
organizirajo na OŠ Poljane. Do zdaj so bili vedno 
uspešni, držali bomo pesti, da bo tudi letos tako. 

Na likovnem natečaju z naslovom Ohranimo 
življenje, ki ga je organizirala OŠ Poljane, sta 
se iz 3. a v ožji izbor za razstavo uvrstila  Jure 
Jezeršek in Manca Demšar z naslovom likovnega 
dela Gasilci v akciji. Iz istega oddelka se je pod 
vodstvom Nataše Čadež na drugi  Juniorjev lik-
ovni natečaj, ki ga razpisuje National geographic, 
med deset najbolj domiselnih  likovnih del 
uvrstil Rok Razložnik z delom, ki ga je naslovil 
Krvoločna zver. Nik Stržinar je pod vodstvom  
mentorice Marjete Kavčič naslikal V divjini in 
dosegel šesto mesto med prejetimi  490 deli. 

Uspešni na tekmovanjih 
Tekmovanja se še kar vrstijo. Na šolskem tek-

movanju iz matematike – Evropski matematični 
kenguru – je tekmovalo 65 učencev od  šestega 
do devetega razreda. Bronasto Vegovo priznanje 
prejmejo Sara Buh, Beti Črešnovar, Silva Cankar, 
Sara Prosen, Špela Koprivnikar, Nik Ferenčak, 
Miha Jeraša, Urša Slabe, Luka Jelovčan, Meta 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Uspešni na tekmovanjih in likovnih natečajih
Počasi se bližamo koncu šolskega leta in treba je izpeljati planirane dejavnosti in tiste, ki 
jih zaradi takšnih ali drugačnih ovir še nismo uspeli izpeljati. Športnih dni je kar precej, 
kajti lepe pomladne dni je potrebno izkoristiti za atletiko, pohode, kolesarjenje, rolanje 
… Učenci nizajo uspehe na tekmovanjih in uživajo na naravoslovnih dnevih.

Ažbe, Urban Potočnik, Žan Mezeg, Karla Kavčič, 
Tjaša Demšar, Urška Rupar, Miša Oblak, Lovro 
Ušeničnik, Tinkara Čadež, Matic Reberšek, Kle-
men Buh in Erik Črešnovar. Na regijsko tekmo-
vanje se je uvrstilo trinajst učencev. Srebrno Ve-
govo priznanje prejmejo Luka Jelovčan, Tinkara 
Čadež, Urška Rupar, Klemen Buh in Aleksandar 
Mirčevski. Vsem dobitnikom priznanj iskreno 
čestitamo, prav tako mentoricam Poloni Mlinar, 
Darji Krek in Mariji Pintar. 

Na marčevsko tekmovanje Vesela šola se je 
prijavilo šestnajst učenk in učencev pod vodst-
vom Marije Frelih.  Devet učenk in učencev je 
osvojilo bronasta priznanja. Klara Ažbe iz 7. c je 
dosegla dovolj točk, da se je uvrstila na državno 
tekmovanje. To tekmovanje je potekalo aprila 
na OŠ Simona Jenka v Kranju. Klara Ažbe je 
bila uspešna in je osvojila srebrno priznanje. 

No, veliko tekmovanje brez rezultatov je potek 
nacionalnega preverjanja znanja v šestem in de-
vetem razredu. Upajmo, da so se učenci lotili dela 
resno. Čeprav za delo ne prejmejo ocen oziroma 
točk, se rezultati preverjajo in zbirajo na državni 
ravni, zato brez resnosti reševanja rezultat ni 
prijeten ne za učitelje ne za celotno šolo. 

Na dan Zemlje smo izvedli naravoslovni 

dan, ki je zaradi lepega vremena, dobrih preda-
vateljev in organizacije čudovito uspel. Učenci 
so si ogledali dogajanje v Rudniku  Žirovski vrh 
v preteklosti in danes, obiskali so čebelarja, bili 
so z ribiči, lovci in gozdarjem, ogledali so si 
igrico Ta čudovita Zemlja, pobirali so smeti in 
čistili bližnjo in širšo okolico šole, izdelovali so 
izdelke iz odpadnih materialov, poslušali so pre-
davanje Antona Komata in Kristine Knific … 

Šesti razred je imel v maju naravoslovni in 
tehniški dan z zanimivimi vsebinami. Ogledali 
so si Marmor Hotavlje, bili na travniku, kjer so 
s programom na mobilnem telefonu določali 
ključe travniškim rastlinam, reševali naloge v 
računalniški učilnici in poslušali predavanje 
Ivana Gantarja o mineralih. Poleg tega imajo 
učenci vsak dan pouk – kar pestro, kajne? Veliko 
smo na šolah pripravljeni učencem dati, koliko pa 
gre skozi nastavljen lij, je pa druga zgodba. 

Jana Rojc

April je bil poleg pouka zelo pester mesec. 
Dogajalo se je zelo veliko stvari. S prirejeno 
igrico o Muci Copatarici smo se s petošolci 
udeležili gledališkega festivala slovenskih 
podružničnih šol. Festival se je odvijal na treh 
lokacijah po Sloveniji. Mi smo predstavo odi-
grali v šoli na Vrhu Svetih Treh Kraljev. 

PŠ Lučine

Od gledališkega festivala do butaric in dneva Zemlje
Na podružnični šoli v Lučinah so se pretekli mesec udeležili gledališkega festi-
vala podružničnih šol, izdelovali butare za cvetno nedeljo, se športno in pevsko 
udejstvovali ter pripravili ekodan.

Pred cvetno nedeljo smo v šoli izdelovali 
butare. Delavnico so vodile mamice Bernarda 
Hauptman, Ema Oblak in Helena Malovrh. 
Najprej je bilo treba vrbove veje povezati v 
šop in jih povezati z obročki. Ko je bilo to 
narejeno, smo na butare začeli navezovati 
zelenje (oljčne vejice, bršljan, brinje, pušpan, 

Učenci z gozdarjem Bogom Žunom

cipreso, bodičevje …). Učenci so najprej rabili 
precej pomoči, proti koncu pa so bili vedno bolj 
spretni. Končni izdelek: lepo izdelane unikatne 
butare, ki so jih učenci lahko nesli na cvetno 
nedeljo v cerkev, jih postavili doma na vrtu ali 
pa jih imeli za spomin. 

Na matični šoli smo izvedli testiranje za 
športnovzgojni karton. Istega dne so imeli 
še generalko za pevsko revijo, ki se je je 22. 
aprila v Škofji Loki udeležilo 21 naših učenk 
in učencev. 

Tudi letos smo en športni dan preživeli 
v Ljubljani, in sicer v Športnem centru Bit. 
Učenci so bili razdeljeni v skupine, vsi pa 
so igrali hokej, tenis, badminton, plezali po 
balvanski steni, bili v fitnesu in se pomerili v 
atletskih disciplinah. 

Ob svetovnem dnevu Zemlje smo izvedli 
ekodan. Glavni poudarek smo dali skrbi za 
pravilno ločevanje odpadkov in njihovo 
zmanjšanje. Vsak je izdelal igračo iz odpadnega 
materiala. 

Tri tedne je bila v 5. razredu študentka 4. 
letnika PEF, smer razredni pouk, ki je imela 
redno pedagoško  prakso. Nekaj ur je hospiti-
rala, potem pa je ure izvajala samostojno.

Pestre aktivnosti nas čakajo tudi v naslednjih 
dveh mesecih.

Martina Jelovčan, vodja PŠ Lučine

Pestra druščina na delavnici izdelave butaric
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Prijateljske vezi med Gorenjo vasjo oziroma 
nekdanjimi člani Moškega pevskega zbora 
Uranar (MoPZ) in pevskim zborom Jadran 
segajo v leto 1987. Škofja Loka je takrat gostila 
slovenska izseljenska društva z vsega sveta na 
izseljenskem pikniku. »Piknik je soorganizirala 
Slovenska izseljenska matica in je nanj povabila 
tudi Slovensko rudarsko pevsko društvo Jadran 
iz FreymingMerlebacha v francoski Loreni. 
Glede na to, da je društvo po imenu tudi rudar-

Gostovanja

Po 27 letih ponovno v Gorenji vasi
Slovensko rudarsko pevsko društvo Jadran iz Francije je v začetku maja v 
okviru 8. Slovenskih klekljarskih dni nastopilo na Ledinici pri Žireh. Pred kon-
certom so se na povabilo Janeza Čadeža ustavili še v Gorenji vasi. Na krajšem 
prijateljskem srečanju na Trgu Ivana Regna, kjer je odmevala domača pesem v 
izvedbi Moške vokalne skupine (MVS) Pozdrav, Hotaveljskega kvinteta in gostov, 
je bila priložnost za obuditev spominov na druženje izpred skoraj tridesetih let 
in za dogovore o nadaljnjem sodelovanju.

sko, je matica iskala primeren rudarski pevski 
zbor, ki bi dva dni gostil rojake in imel tudi 
možnost  nadaljnjega sodelovanja. Takrat so 
bili drugi rudarski zbori iz revirjev v nekakšni 
krizi. MoPZ Uranar je bil tako edini, ki je lahko 
sprejel to nalogo,« se spominja nekdanji član 
Uranarja Janez Čadež. »3. julija 1987 smo spre-
jeli celoten pevski zbor in nekaj spremljevalcev 
ter jih razporedili po svojih domovih, kolikor je 
kdo mogel. Dan kasneje so gostje sodelovali na 

tradicionalni rudarski prireditvi Skok čez kožo, 
s katero so v svoje vrste sprejemali nove knape. 
Zvečer smo imeli še skupni piknik na Hlavčih 
Njivah.« Čadež je na svojem domu gostil tudi 
sedanjega predsednika društva Francija Pouha, 
s katerim še vedno gojita prijateljske stike.

Zadnje sodelovanje med Uranarjem in 
Jadranom 1989

Leta 1989 je MoPZ Uranar rojake obiskal v 
FreymingMerlebachu. Kot pojasnjuje Čadež, 
so jim pripravili čudovit sprejem, ki so ga 
obogatili s samostojnim koncertom. »To je 
bilo tudi zadnje sodelovanje med Uranarjem 
in Jadranom, saj je naš zbor leta 1991 prenehal 
delovati.« Pevski zbor Jadran še deluje, tako v 
mešani kot le moški obliki, in šteje 62 članov. 
»Zbora ne sestavljamo le Slovenci, temveč 
so se nam pridružili tudi Francozi, ki jim je 
všeč slovenska pesem. Kar nekaj članov se 
je poročilo bodisi s slovenskim ali francoskih 
partnerjem,« je ob tokratnem obisku pojasnil 
Franci Pouh in dodal, da tudi sam najraje 
prepeva slovenske pesmi. »Toliko veselja in 
ljubezni do zborovskega petja pa žal ni zaznati 
pri mladih, ki jih le težko privabimo medse.« 
Leta 2016 bo društvo Jadran, ki je nastalo z 
združitvijo društev Slavček in Sava, obeležilo 
50 let delovanja. V tem obdobju so nanizali 
ogromno gostovanj, tudi v Sloveniji, kamor 
radi prihajajo na počitnice. 

»Tokratni dogodek je pospremilo deževno 
vreme, a kljub temu menim, da je bil cilj 
dosežen in da je morda to nov začetek sodelo-
vanja. MVS Pozdrav in Hotaveljski kvintet sta 
v danih razmerah skušala napraviti čim lepši 
vtis na goste, svoje so dodali tudi nekdanji člani 
Uranarja. Dogodku se je pridružil tudi župan 
Milan Čadež, ki je v nagovoru pozdravil ter 
predstavil nekaj zanimivosti naše občine. Želi 
si, da bi Jadranovci v bližnji prihodnosti še 
obiskali našo občino in nastopili pri nas.

Lidija Razložnik

Skozi Zalo 130 pohodnikov 
2. maja smo člani Turističnega društva Žirovski Vrh pripravili 

tradicionalni prireditvi, Pohod skozi Zalo in Salamiado. Prišlo je 
preko 130 pohodnikov, s katerimi smo se dopoldan odpravili na 
pohod izpred kmetije Pr’ Bukovc. Pohodniki so spoznali čudovito 
čarobnost Zale in se seznanili z zgodbo Ivana Tavčarja, ki pripov-
eduje o prepovedani ljubezni med duhovnikom Amandusom in 
Mrakovo Katarino. Zgodbo so v živo odigrali igralci Turističnega 
društva Žirovski Vrh v rekonstrukcijah kostumov iz 17. stoletja. 
Na domačiji Pri Mraku so si pohodniki poleg igranih prizorov 
ogledali še umetniška rezbarska dela Cirila Kavčiča ter animacije 
Čebelarskega društva Blegoš. Pokazali so nam virtualni panj.

Popoldan je potekala tudi Salamiada. Strokovna komisija je 
med 17 prejetimi salamami izbrala tri najboljše. Naziv Kraljica 
Zale je prejela salama lastnika Iva Kavčiča iz Žirov. Sledili sta ji 
spremljevalki Cirila Gantarja in Gašperja Štucina. Dogodek se je 
zaključil s kulturnim programom, v katerem so nastopili dramska 
in pevska skupina ter Klara Peternelj na citrah. 

Lucija Kavčič
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Kraljica Zale v družbi še dveh najboljših, katerih lastniki so Ciril Gantar, Ivo 
Kavčič in Gašper Štucin.

Skupinska fotografija članov Jadrana, MVS Pozdrav in nekdanjih članov MoPZ Uranar
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Ker je bil lanskoletni odziv na predstavo 
Sapramiška zelo dober, smo se to šolsko leto 
zbrale vzgojiteljice Tanja Peternel, Špela Do-
linar, Mateja Matjašec, Alenka Cegnar, Jožica 
Maček in Kristina Strmec, da  ustvarimo novo 
izvirno gledališko predstavo.

Po premisleku smo se odločile, da bomo 
uprizorile predstavo Zverjasec. Nanjo so nas 
opozorili prav otroci, saj je istoimenska sli-
kanica pesnice in pisateljice Julie Donaldson 
pri njih zelo priljubljena. 

Aprila smo prvič nastopile za otroke iz 
našega vrtca Agata. Sledili so še nastopi za 
otroke iz vrtcev Dobrava, Zala in Javorje ter za 
otroke prve triade osnovnih šol Poljane, Ivana 
Tavčarja in Javorje. Pri vsakem nastopu so 
otroci spremljali gledališko predstavo z veliki 
očmi in odprtimi usti, saj je sama predstava 
polna preobratov, humorja ter zanimivih rim. 

Maja nas čaka še nekaj nastopov (med 
katerimi je tudi obletnica odprtja mladinskega 

Vrtec Agata Poljane

Potepanje z gledališko predstavo Zverjasec

oddelka knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka), 
na katerih se boste lahko sami prepričali, kako 
zvita in pametna je mala miška, ter da Zverjasec 

»z okli kot noži, s kremplji postrani, s strašno 
čeljustjo in groznimi čekani…« res obstaja. 

Kristina Strmec

Vsako leto se javorski farani z molitvijo križevega pota pripravljajo 
na praznovanje Gospodovega vstajenja. Na prvo aprilsko nedeljo je 
župnik Ciril Istenič še posebej povabil  letošnje birmance, njihove starše 
in botre, da se pridružijo že tradicionalnemu križevemu potu v naravi, 
ki poteka iz Mlake do podružnične cerkvice sv. Valentina na Jarčjem 
Brdu. Precej velika skupina je krenila od farne cerkve sv. Tilna proti uro 
oddaljeni  Mlaki, kjer so se  zbrali  pri Joškovem križu in nadaljevali 
mimo vseh hiš, ki imajo znamenja, nekaj pa jih krajani za ta namen vsako 
leto postavijo. Med postajami so žene molile rožni venec, možje pa so  
nosili zvočnik, da se je res dobro slišalo. Vse postaje križevega pota so 
lepo in zbrano prebirali birmanci, kar je dalo dogodku še poseben pečat. 
Po zaključku so mame birmancev poskrbele za pogostitev s pecivom, 
čajem in kuhanim vinom. Pobožnost križevega pota se je ob druženju 
zaključila z željo vseh sodelujočih: »Naj ta lepa navada traja večno in 
povezuje vse ljudi dobre volje!«

M.K.

Križev pot iz Mlake  
do Jarčjega Brda

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage žene, mame, stare 
mame, sestre in tete 

Anice Bogataj 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 

stali ob strani, posebno pa sosedom za pomoč pri 
postrežbi in izvedbi pogreba, gospodu župniku in pevcem 

za lepo opravljen obred in zapete pesmi, govorcem 
za poslovilne besede, PGD Trebija, Občini Gorenja 

vas - Poljane ter vsem, ki ste nam kakor koli pomagali. 
Najlepša hvala tudi tistim, ki ste na dan slovesa prišli drago 

pokojnico pospremit na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

ZAHVALA

V začetku aprila je Bog poklical k sebi 

Jožeta Koširja, 
Jesenkovega Jožeta iz Golega Vrha.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v času slovesa nesebično stali 
ob strani. Zdravnici Andi, pogrebcem in sosedom. Hvala gospodu 

župniku Jožetu, govorcu Petru, mežnarju Filipu in pevcem ter 
organistu Petru za lepo opravljeno zadnjo mašo pri sv. Vidu v Lučinah.

Poslovili smo se od človeka, ki mu Narava ni prizanesla, a mu 
je hkrati dala veliko talentov. Oboje je povezal v napoj lastnega 

preživetja. Uspelo mu je le s trdo voljo, z molitvijo in vero vase in v 
najbližje. Boglonaj vsem, ki ste našega očeta tako številčno pokropili 

in pospremili na njegovi zadnji poti. 
Njegovi otroci

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka in tasta

LOJZETA FILIPIČA – Lipanovega Lojzeta
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu 
počitku, nam v teh težkih trenutkih izrekli sožalje in stali ob strani. 
Posebej hvala ekipi nujne medicinske pomoči ZD Škofja Loka in 
ambulanti dr. Šubic iz ZD Gorenja vas, sosedom, gospodu župniku 
za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi in  govorcem za 
poslovilne besede, Lovski družini Gorenja vas ter ostalim lovskim 
tovarišem, ZZB NOB Škofja Loka, Društvu izgnancev Slovenije, 
TD Slajka Hotavlje, PGD Hotavlje, Hotaveljskemu kvintetu ter 

vsem, ki ste nam kakor koli pomagali.

Žena Tilka ter otroci Andreja, Izidor in Janez z družinami 
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Kam maja in junija?
• 24. maj od 10. ure dalje: Sobotno dopoldne na vasi: Otroška pred-
stava »Eko, eko eko krava daje … mleko!« in vaška tržnica na 
dvorišču kmetije Pustotnik. Organizira kmetija Pustotnik.
• 24. maj od 8. do 13. ure: Podjetniška tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. 
Organizira RAS in OOZ Škofja Loka v okviru Tedna obrti in podjetništva.
• 24. maj od 9. do 13. ure: Razstava Šolskega centra Škofja Loka 
v Sokolskem domu. Organizira RAS in OOZ Škofja Loka v okviru 
Tedna obrti in podjetništva.
• 24. in 25. maj: Slikarska kolonija v Pliskavici. Dodatne informacije 
na voljo pri Jani Rojc na telefonski številki 031/250723. Organizira 
KUD Trata Gorenja vas.
• 24. in 25. maj: Čistilna akcija in urejanje planinskih poti ter 
bunkerjev Rupnikove linije, ki so ob poteh na Blegoš. V primeru 
slabega vremena je akcija prestavljena na naslednji konec tedna. Do-
datne informacije in prijave pri Romanu Pagonu na telefonski številki 
031/556520. Organizira PD Gorenja vas.
• 24. maj od 9. ure dalje: Nogometni turnir GZ Škofja Loka ob 120-
letnici PGD Poljane na igrišču OŠ Poljane. Organizira PGD Poljane.
• 24. maj ob 19. uri: Letni koncert Vokalne skupine Lira iz Cerkna 
z gosti Poljanskimi orgličarji v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Organizira Vokalna skupina Lira.
• 25. maj: Zaključek 3. sezone akcije Prijatelji Jelenc v zavetišču na 
Jelencih. Organizira PD Gorenja vas.
• 25. maj ob 14. uri: Etnološka prireditev Janez že kleplje v Novi 
Oselici. Za zabavo in ples bo poskrbel ansambel Erazem. Dodatne 
informacije na voljo pri Dominiku Slabetu na telefonski številki 
051/229169. Organizira TD Sovodenj.
• 28. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu Škofja 
Loka. Organizira RAS.
• 29. maj ob 16. uri: Odprtje razstave Večni cvet s kulturnim progra-
mom v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Razstava 
na ogled do konca meseca julija. Organizira KUD Trata Gorenja vas.
• 30. maj ob 16.30 uri: Športne igre za otroke na Sovodnju. Organizi-
ra ŠD Sovodenj.
• 31. maj ob 7.30 uri: 18. športno-rekreativno srečanje diabetikov v 
Velenju. Odhod z avtobusne postaje Škofja Loka. Dodatne informacije 
in prijave na voljo na telefonski številki 051/486462 ali 031/562287. 
Organizira Društvo diabetikov Škofja Loka.
• 31. maj od 8. do 12. ure: Sejem starin: Starinarnica na Plac' na Me-
stnem trgu v Škofji Loki. Organizira Rokodelski center Duo Škofja Loka.
• 31. maj ob 10. uri: 16. Visoški tek. Dodatne informacije in prijave 
na voljo pri Gašperju Debeljaku na telefonski številki 051/608704. 
Organizira ŠD Poljane.
• 31. maj: Turnir v malem nogometu na Sovodnju. Dodatne infor-
macije in prijave na voljo pri Robiju Velikonji na telefonski številki 
041/547547. Organizira ŠD Sovodenj.
• 31. maj ob 17. uri: Uradni prevzem novega gasilskega avtomobila 
s kulturnim programom ter gasilsko veselico z ansambloma Roka 
Žlindre in Jurčki v Lučinah. Organizira PGD Lučine.
• 1. junij: Hotaveljski izziv – Tek generacij na Slajki. Organizira ŠDMH.
• 1. junij: Turnir v floorballu na Sovodnju. Dodatne informacije in 
prijave na voljo pri Nejcu Dvojmoču na telefonski številki 031/352
430. Organizira ŠD Sovodenj.
• 4. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu Škofja 
Loka. Organizira RAS.
• 5. junij od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola 
v prostorih KŠPD (pritličje ZD Gorenja vas). Organizira KOKR Gorenja vas.
• 7. junij od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov 
na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 7. junij od 10. do 15. ure: Slikarska kolonija na Slemenih. Dodatne 
informacije na voljo na telefonski številki 040/631404 (Zvezdana). 
Organizira KUD Trata Gorenja vas.
• 7. junij ob 11. uri: Razstava Petre Plestenjak Podlogar ob 
40-letnici ustvarjanja v Rokodelskem centru Duo. Organizira 
Rokodelski center Duo Škofja Loka.

• 11. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu Ško-
fja Loka. Organizira RAS.
• 12. junij: Pohod na Zasavsko Sveto Goro (825 m). Lahka, označena pot, 
hoje je za 4 ure. Dodatne informacije in prijave pri Valentinu Bogataju na tele-
fonski številki 040/377356. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 13. junij od 18. do 21. ure in 14. junij od 10. do 13. ure: Fotografska 
delavnica (dva dni): digitalna fotografija v Kulturnem domu Luči-
ne. Vodi fotografinja Tatjana Cankar, cena delavnice je 5 evrov na dan. 
Dodatne informacije na kud.zala.lucine@gmail.com ali na telefonski 
številki 041/990183 (Maja). Organizira KD Lučine.
• 14. junij od 10. ure dalje: Srečanje in piknik za člane DD iz Škofje 
Loke in Selške doline.
Dodatne informacije na voljo na telefonski številki 051/486462 ali 
031/562287. Organizira Društvo diabetikov Škofja Loka.
• 15. junij ob 10. uri: Gasilska maša ob 120-letnici PGD Poljane za 
člane gasilskih društev OGP občine Gorenja vas - Poljane v farni 
cerkvi v Poljanah. Organizira PGD Poljane.
• 18. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu Ško-
fja Loka. Organizira RAS.
• 20. junij od 18. do 21. ure in 21. junij od 10. do 13. ure. Fotografska 
delavnica (dva dni): razvijanje fotografij v Kulturnem domu Luči-
ne. Vodi fotografinja Tatjana Cankar, cena delavnice je 5 evrov na dan. 
Dodatne informacije na kud.zala.lucine@gmail.com ali na telefonski 
številki 041/990183 (Maja). Organizira KD Lučine.
• 21. junij: Merčunov dan v Tržiču. Dodatne informacije na voljo na 
telefonski številki 051/486462 ali 031/562287. Organizira Društvo 
diabetikov Tržič.
• 21. junij: Gasilska veselica s skupino Strmina in Špelo Grošelj na 
Kalarjevem travniku. Organizira PGD Gorenja vas.
• 22. junij: Pohod na Javoršček (1557 m). Lahka, nezahtevna pot, del 
poti je lahka neoznačena steza. Dodatne informacije in prijave pri Zorki 
Jereb na telefonski številki 040/270314. Organizira PD Gorenja vas.
• 22 junij ob 17. uri: Gasilska veselica s skupino Strmina na igrišču 
PŠ Javorje. Organizira PGD Javorje.
• 22. junij ob 18. uri: Večer z orglicami na vrtu gostilne Na Vidmu. 
Poleg Poljanskih orgličarjev bodo nastopili še Marjan Urbanija in 
Sejmarji, Oto Nemanič in Preloški muzikanti, Soramonica iz Sore ter 
komorni mešani zbor Cantabile. Organizira KD dr. Ivan Tavčar Polja-
ne, sekcija Poljanski orgličarji.
• 23. junij ob 19. uri: Maša za domovino v župnijski cerkvi v Polja-
nah. Organizira KS Poljane.
• 23. junij ob 20. uri: Kulturni program s podelitvijo priznanj in 
kresovanjem ob lipi samostojnosti v parku sredi Poljan. V primeru 
dežja bo prireditev v dvorani KD Poljane. Organizira KS Poljane.
• 24. junij ob 20. uri: Gasilska veselica s Hotaveljskim kvintetom in 
Mambo Kingsi na Šinkucovem travniku. Organizira PGD Hotavlje.
• 25. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu Ško-
fja Loka. Organizira RAS.
• 25. junij: Turnir v košarki (trojke) na Sovodnju. Dodatne infor-
macije in prijave na voljo pri Urbanu Jezeršku na telefonski številki 
040/590983. Organizira ŠD Sovodenj.
• 28. junij ob 9. uri: Pohod in srečanje z gorenjskimi društvi po Poti 
treh gradov. Zbirno mesto na parkirišču pri Tehniku. Dodatne infor-
macije na voljo na telefonski številki 051/486462 ali 031/562287. 
Organizira Društvo diabetikov Škofja Loka.
• 28. junij: ŠvicBol – turnir v floorballu za člane na igrišču OŠ 
Poljane. Dodatne informacije in prijave do 25. junija so na voljo pri 
Luku Lavtarju na telefonski številki 031/735330 ali po e pošti luka.
lavtar@gmail.com. Organizira ŠD Poljane.
• 29. junij: ŠvicBol – turnir v floorballu za U15 na igrišču OŠ Polja-
ne. Dodatne informacije in prijave do 25. junija so na voljo pri Luku 
Lavtarju na telefonski številki 031/735330 ali po e pošti luka.lav-
tar@gmail.com. Organizira ŠD Poljane.
• 28. junij popoldan: Meddruštveno srečanje članov DU Žiri, Idrija, Cer-
kno, Gorenja vas in Sovodenj na Ermanovcu. Organizira DU Sovodenj.
• Do konca junija: Razstava: Vodni svet v gostilni Pr' Sedmic. Orga-
nizira KUD Trata Gorenja vas.
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V vrtcu Agata v Poljanah vsa-
ko leto počastimo dan Zemlje, ki 
je na koledarju zapisan 22. aprila, 
tako, da vsi otroci in vzgojiteljice 
očistimo okolico vrtca in osnovne 
šole. Tudi letos je bilo tako. Otroci 
so natančno opazovali okolico 
in jo temeljito očistili nesnage. 
Nabralo se je kar precej različnih 
odpadkov, ki smo jih odložili na 
ekološkem otoku.

V tem tednu smo vso pozor-
nost namenili tudi igri brez igrač. 
Lego in duplo kocke, sestavljanke 
in druge igrače so nadomestili 
različni odpadni materiali, kot 
so škatle, tulci, kartoni, zamaški, 
gumbi, leseni materiali,  ki so 
lahko še vedno zelo uporabni. Ob 
njih so se otroci odlično zaigrali 
in bili zelo ustvarjalni. Izdelovali 
so rakete, polže, hiše in še veliko 
stvari, ki jih ustvari njihova bujna 
domišljija. Otrokom je bila taka 
igra všeč, zato smo sklenili, da jo 
bomo še kdaj ponovili.

Jožica Maček, vzgojiteljica

Prav zato je bil petek, 4. aprila, po pouku, 
idealen čas, da Maji že en dan prej pripravimo 
lepo presenečenje za rojstni dan. V šolo so 

namreč prišli Janez Dolenc, nekdanji  predsed-
nik Lions kluba Škofja Loka, Jurij Krvina, član 
tega kluba, in novinarka Radia Sora Monika 

Slepi učenki v OŠ Poljane

Maja prejela dragoceno darilo za rojstni dan
5. aprila učenka šestošolka Maja Košir Habjan praznuje rojstni dan. Ven-
dar Maja ni čisto običajna učenka, zato tudi njen 12. rojstni dan ni bil čisto 
običajen. Je ena od dveh slepih učenk s škofjeloškega območja, katerih starši 
so se odločili, da obiskujeta pouk v OŠ Poljane in ne v eni od njima bližjih in 
laže dostopnih osnovnih šol. Ker se v šolo vozita s kombijem, sta zjutraj v šoli 
že navsezgodaj, pred sedmo uro, domov pa se odpeljeta pozno – malo pred 
tretjo uro popoldan.

Tavčar. Skupaj z ravnateljico Metko Debeljak, 
pomočnikom ravnateljice Alešem Mrakom, 
računalnikarjem Juretom Kumrom, Majino 
razredničarko Anko Tušek in šolsko psiholog-
injo Polono Zupan so se sestali v šolski zbornici 
ter se dogovorili, kako bodo Maji predali darilo 
za rojstni dan. Vse, kar so načrtovali, je bilo 
za Majo namreč resnično presenečenje, saj ni 
ničesar slutila. 

Lions klub Škofja Loka je namreč Maji 
namenil darilo – računalnik za šolsko uporabo, 
ki je zmogljivejši od obstoječega. Sredstva za 
nakup so zbrali iz lastnega sklada in s pomočjo 
donatorja, pri izbiri pa jim je svetoval naš učitelj 
Jure Kumer, ki Majine potrebe dobro pozna.

Maja je bila vesela čestitk za rojstni dan, še 
bolj pa darila, ki ji ga je izročil Janez Dolenc. 
Ker se Maja na računalnik zelo dobro spozna, 
je zastavila tudi nekaj vprašanj o opremi, odgo-
varjala na vprašanja članov Lions kluba in 
dala izjavo za Radio Sora. V zbornici so se 
vsi udeleženi zadržali še v kratkem pogovoru 
o slepoti in slabovidnosti, o tem, kako prek 
računalnika poteka Majino šolsko delo in kakšna 
je organizacija pouka glede na to, da našo šolo 
obiskujejo slepi in slabovidni otroci. 

Petkovo popoldne je tako Maji kot vsem, ki 
so se pridružili čestitkam za njen rojstni dan, 
vzbudilo lepe občutke – da so naredili nekaj 
dobrega in koristnega.

Bernarda Pintar

Vrtec Agata

Obeležili dan Zemlje in teden brez igrač

Otroci na mini čistilni akciji
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Kategorija mlajših pionirk in pionirjev 
se je pomerila na 2 km dolgi progi, kjer je 

Gasilska mladina

Na regijsko tekmovanje gasilci iz Poljan
Letošnje tekmovanje v orientaciji za mladino Gasilske zveze (GZ) Škofja Loka 
se je odvijalo na Hotavljah. Tekmovanja, ki ga je organiziral PGD Hotavlje 
v sodelovanju z GZ Škofja Loka, se je udeležilo več kot 300 gasilk in gasilcev 
oziroma 103 ekipe z območja GZ Škofja Loka.

Lani maja smo prvič pisali o tem, da lučinski 
gasilci kupujejo novo vozilo MAN z oznako 
TGM 13 290. Avto je sicer že plačan in od 
februarja v Lučinah, uradni prevzem pa gasilci 
organizirajo v soboto, 31. maja. Prireditev se bo 
začela ob 17. uri s kratkim kulturnim programom, 
sledila bo gasilska veselica z ansambloma Roka 
Žlindre in Jurčki. Kot obljublja predsednik PGD 
Lučine Edo Oblak, bodo za otroke pripravili 
napihljiva igrala. Poskrbljeno bo tudi za hrano in 
pijačo, izjemno bogat bo tudi srečelov.

Oblak je pojasnil, da gasilci v Lučinah nujno 
potrebujejo novo gasilsko vozilo, ker pokrivajo 
območje, revno s pitno vodo, poleg tega tudi 
ni hidrantnega omrežja. Uporabljali ga bodo 
za oskrbovanje gospodinjstev s pitno vodo, v 
primeru požara pa bo gasilcem takoj na voljo 
voda iz cisterne, v katero gre 5.500 litrov. Cena 
vozila skupaj z opremo je 180.000 evrov. Od tega 
država prek občine prispeva 82.000 evrov, raz-
liko gasilci zbirajo sami – s pomočjo krajanov, z 
donacijami podjetij iz bližnje in daljne okolice ter 
z organiziranjem in soorganiziranjem prireditev. 
Upajo, da bo avto v celoti plačan v tem letu. 

M. B.

Tekmovanja v orientaciji se gasilska mladina rada udeležuje.

Fo
to

: B
la

ž 
M

ra
vlj

a

morala pokazati gasilske veščine, kot so 
štafetni prenos vode, poznavanje topografskih 

znakov, štafetno vezanje vozlov ... Mladinke 
in mladinci so se pomerili na 3, pripravnice 
in pripravniki pa na 5kilometrski progi. 
Pripravniki so morali med drugim pokazati 
tudi znanje o gasilskih napravah. Med pionir
kami so prva tri mesta zasedle ekipe Davča 1, 
Škofja Loka 1 in Poljane 8. Gosteče 7, Davča 
2 in Gosteče 10 so bile najboljše ekipe v kat-
egoriji pionirjev. Med mladinkami so največ 
točk zbrale ekipe Poljane 11, Gosteče 4 in 
Lučine 2. Račeva 3, Gosteče 1 in Poljane 4 
so bile prve tri ekipe v kategoriji mladincev. 
Med pripravnicami so bile najboljše ekipe 
Račeva 4, Škofja Loka 4 in Gosteče 6, med 
pripravniki pa ekipe Poljane 7, Škofja Loka 
5 in Trebija 2.

Na regijsko tekmovanje, ki bo 7. junija 
v organizaciji GZ Tržič, se uvrstita prvi dve 
ekipi vsake kategorije. Kot je povedal pred-
sednik mladinske komisije GZ Škofja Loka 
Tomaž Čadež znanje gasilske mladine iz leta 
v leto napreduje, tekmovanja v orientaciji pa 
se tudi udeležuje vedno več mladih: »Iz posa
meznega društva se tekmovanja udeleži več 
ekip, saj ekipe štejejo le tri člane, tako da jo 
je lažje sestaviti.« Čadež je pohvalil tudi PGD 
Hotavlje, ki je poskrbel za dobro organizacijo 
tekmovanja.

GZ Škofja Loka v letošnjem letu pripravlja 
še kar nekaj dogodkov, med njimi nogometni 
turnir za gasilsko mladino GZ Škofja Loka, ki 
bo predvidoma junija, ter mladinski kviz. Več o 
dogajanju v GZ Škofja Loka pa tudi na njihovi 
spletni strani.

Lidija Razložnik

Uradni prevzem vozila zadnjega maja

Novo gasilsko vozilo je že od februarja v Lučinah.

Fo
to

 iz
 a

rh
iva

 P
G

D 
Lu

čin
e



24

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………
.. 

AVTOVLEKA 

PREVOZ OSEB 

PREVOZ STVARI 

 
Peljemo KAMORKOLI in KADARKOLI 

Več na www.tedi-trans.si 

T: 040 390 533 

E-mail: info@tedi-trans.si 

Kavčič Albina s.p., Lučine 45, Gorenja vas 

V prvi polovici maja so Poljansko dolino v sklopu študijske ture po 
Škofjeloškem obiskali turistični delavci Gorenjske. Turo so pripravili v 
RDO Gorenjska in je bila namenjena zaposlenim na lokalnih turističnih 
organizacijah, turistično informacijskih centrih in uslužbencem občin, ki 
delujejo na področju turizma na Gorenjskem. Na Turizmu Škofja Loka 

Turistični delavci na študijski turi
so želeli gostiti čim večje število udeležencev, ki lahko turistom podajo 
koristne informacije o turističnih znamenitostih škofjeloškega območja 
na podlagi lastnih izkušenj. Več kot 30 turističnih delavcev si je ogledalo 
Kmetijo Matic, utrdbo Rupnikove linije na Golem vrhu in Dvorec Visoko, 
nato pa jih je pot vodila še v Škofjo Loko in Selško dolino.  D. P.
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Takole so dobre volje pozirali ob Tavčarju.  

PRIREDITVE
ob DNEVU DRŽAVNOSTI

v občini Gorenja vas - Poljane

GORENJA VAS
torek, 24. junija 2014

ob 19. uri sveta maša za domovino
ob 20. uri prireditev s kulturnim programom na Trgu Ivana Regna

POLJANE
ponedeljek, 23. junija 2014

ob 19. uri sveta maša za domovino
ob 20. uri kulturni program s podelitvijo priznanj in kresovanjem  

ob lipi samostojnosti v parku sredi Poljan  
(v primeru dežja bo prireditev v dvorani kulturnega doma)

sreda, 25. junija 2014
ob 6. uri pohod izpred farne cerkve v Poljanah  

k poljanskim podružnicam
ob 8. uri kolesarjenje iz centra Poljan do vseh  

podružničnih cerkva poljanske fare

NOVA OSELICA
torek, 24. junija 2014

ob 19.30 sveta maša za domovino
po maši prireditev s kulturnim in zabavnim programom

JAVORJE
torek, 24. junija 2014

ob 19. uri sveta maša za domovino
po maši krajši kulturni program

VLJUDNO VABLJENI!
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Foto meseca


