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Vsebina

Naslednja številka:  
5. februarja 2019 

Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 
novic pošljite do 20. januarja 2019 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, se prej najavite 
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-83-100 in 
povejte, približno koliko časa boste potrebovali, 
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da zaradi dopusta ali neodložljivih 
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne 
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in 
prosi za razumevanje.                              M. B.

• 23. 10. – Na pova
bilo KD dr. Ivan Tavčar 
Poljane sem se udeležil 
posveta in okrogle mize 
z naslovom Družbeno
politični vpliv Aleša 
Ušeničnika v obdobju 
1919–1945 v Poljanah.

• 25. 10. – Po naših poljanskih gričih 
do Blegoša sem preizkusil električno kolo. 
Moram priznati, da mi je bilo v užitek, kajti 
lahko izbiraš od športne variante do tiste, ko 
z malo truda prideš visoko. Prepričan sem, da 
bo prihodnost prinesla tak način kolesarjenja, 
ki omogoča kolesarjenje skoraj vsem.

• 26. 10. – Na sestanku za Upravljavski 
načrt Dvorca Visoko, ki smo ga po sklepu 
Vlade RS dolžni izdelati. Načrt mora biti uskla
jen z varstvenimi režimi in dejavnostmi, ki se 
bodo v prihodnosti izvajale na tem območju, ki 
je zdaj kulturni spomenik državnega pomena.

• 5. 11. – Na 17. seji Sveta gorenjske 
regije, kjer smo člani soglasno sprejeli načrt 
ukrepov pripravljenih v sklopu Trajnostnega 
energetskopodnebnega načrta Gorenjske, in 
sicer zmanjšati emisije CO2 za najmanj 40 
odstotkov do leta 2030.

• 11. 11. – Na blagoslovu in odkritju spo
minske plošče padlim v prvi svetovni vojni v 
Stari Oselici. Simbolno je bil to dan in ura, ko se 
je pred natanko 100 leti končala velika vojna.

• 20. 11. – Usklajevanja vodovarstvenih 
režimov na Ministrstvu za okolje in prostor 
za območje Visokega. Dogovorili smo se, da 
za velike prireditve ne bo omejitev, z varov
alci dediščine pa se moramo dogovoriti še za 
parkiranje ob gospodarskem poslopju.

• 22. 11. – Uspešen sestanek na Ministrstvu 
za okolje in prostor zaradi posledic lanskih 
decembrskih poplav, ko sta se na javorski cesti 
sprožila dva plazova. Cesto bomo s sanacijskim 
programom urejali naprej.

• 1. 12. – Na odprtju razstave rudarskih 
svetilk v upravni stavbi Rudnika Žirovski vrh, 
še prej pri maši na Sv. Urbanu v čast svete 
Barbare, ki je zavetnica rudarjev.

• 3. 12. – Sestanek na Direkciji RS za vode, 
kjer smo pregledali in dopolnili zadnji doku
ment za ukrepe pri poplavni varnosti Poljan 
– investicijski program. Sledita še komisijska 
potrditev in sprejem besedila javnega razpisa.

• 3. 12. – Na ustanovnih sejah svetov kra
jevnih skupnosti Gorenja vas, Lučine, Poljane 
in Javorje.

• 4. 12. – Prva konstitutivna seja Občinskega 
sveta Občine Gorenja vas  Poljane.

• 5. 12. – Na skupščini Razvojne agencije 
Sora, kjer smo pregledali in potrdili delovanje 
in poslovanje v letošnjem letu.

• 6. 12. – Na ustanovnih sejah svetov kra
jevnih skupnosti Trebija in Sovodenj.
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Uvodnik
Zopet smo vstopili v dvanajsti mesec leta. Mesec, ki ga enačimo s pojmom ob-
darovanja. Mesec, v katerem se večina otrok veseli daril, za katere so moledovali 
skozi celo leto ali pa jim jih je, kakor na pladnju, v zadnjem tednu pred pisanjem 
pisma enemu ali pa kar vsem trem dobrim možem ponudil marsikateri živopisan 
katalog z igračami, sladkarijami in še čim.

Sveti Miklavž, Božiček in dedek Mraz prav 
sedaj mrzlično hitijo po trgovinah, brskajo po 
spletu in iščejo pisma otrok, ki so jih zataknili 
v omare, stare suknje in pod kučme, ker so jih 
v naglici pobrali z okenskih polic, pa jih zdaj 
nikakor ne morejo najti … Modrim starčkom 
trgovci povsod ponujajo najboljše za smešno 
nizke cene, vse skupaj zavijajo v črni petek 
ali pa kar črni vikend in radodarno poklanjajo 
popuste na tem in onem vogalu. 

Ob tekanju po različnih trgovskih centrih 
in lovljenju vročih priložnosti na spletu, otroci 
ostajajo doma v naročjih babic in dedkov. Ti, 
zdi se, da so v manjšini potrošniške populacije, 
se nekako še vedno znajo ustaviti. Znajo jim 
pripovedovati njihove najljubše pravljice ali 
pa jim na odprtem ognju nekje zunaj speči 
tako dišeča in mehka jabolka, da otroci o njih 
sanjajo še dolgo potem, ko smo starši, utrujeni 
in navadno slabe volje, spet doma.

Dobro se spominjam dni svoje rane mladosti, 
ki sicer ne segajo še tako daleč nazaj. Dni, ko 
še nismo imeli vsega na pretek in smo otroci 
še znali ceniti darila, ki nam jih je v peharje z 
vso nežnostjo položil sveti Miklavž. Prvi in za 
našo družino edini dobri mož. Peharji večinoma 
niso bili tako zvrhani, kot so danes. Ko smo 
s sestrama ponoči želele preveriti, katera od 

naših želja se je uresničila v pleteni darilni 
posodi, kjer je navadno vzhajal naš vsakdanji 
kruh, smo, z mešanico strahu in pričakovanja 
v  srčkih, tekle po stopnicah v pritličje hiše, 
kjer so že dišali doma narejeni parkeljni. Taki, 
z dolgimi rdečimi jeziki in sladkimi rozinastimi 
očmi. Prav tako se je v peharjih vedno znašla 
pest doma posušenih orehov in oblačilo, ki si 
ga sicer nismo posebej zaželele, smo ga pa po 
Miklavževi presoji potrebovale. Kako smo hitele 
nazaj v sobo naših staršev, ju zbujale in jima do 
podrobnosti opisovale prejete dobrote, onadva 
pa sta se eden drugemu nagajivo nasmihala in se 
iskreno veselila skupaj z nami. Včasih vsebina 
peharja ni prinesla izpolnitve najbolj skritih želja, 
pa vendar smo bile prejetega vesele. Naslednje 
leto smo pač ponovno poskusile z istimi željami 
in se še bolj trudile v šoli ter pri delu doma. 

Spominjam se tudi naših večerov s 5. na 6. de
cember. Vsako delo je bilo opravljeno, če ne takoj, 
pa trenutek po opominu, da nas tisti »Nekdo« opa
zuje in da bo zaradi našega neubogljivega ravnanja 
vsa darila zagotovo stresel pri sosedovih.

Kaj pa danes? Opažam, da opomini ne 
zaležejo več oziroma vsaj ne v tolikšni meri, 
kot so včasih. Želje, napisane na seznamih, so 
večinoma površinske, trenutne in povezane s 
TVserijami, risankami in ostalo oglaševalsko 
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industrijo. Otrokom, ki so že tako preveč 
zasičeni z igračami, darila pomenijo zgolj tre
nutno zadovoljitev njihovih namišljenih potreb, 
nato pa končajo na tleh ali nametana v  zaboju 
za sedežno garnituro, kasneje pa zaboj zamenja 
zabojnik za  odpadke. Oh ja …

Včasih, še posebej ob »tednih norenja«, kot 
sem jih letos poimenovala sama, si želim, da bi 
bila predvsem jaz sama drugačna. Spremembe 
moramo najprej pozdravljati na svojem pragu, 
mar ne? Kaj če bi letos podarila drugačna darila? 
Kaj če bi … svojim trem deklicam vsak večer 
pred spanjem doživeto prebrala njihovo najljubšo 
pravljico in jim povedala, da jih imam neskončno 
rada? Kaj  če bi z njimi namesto pospravljanja 
kuhinje raje igrala družabno igro, namesto ogleda 
večerne risanke pa odšla na večerni sprehod z 
lučkami in med tisočerimi zvezdami na nebu prav 
zanje poiskala mali in veliki voz? Kaj če bi vsak 
dan izbrala nekaj, za kar jih lahko pohvalim, in jim 
tako dam občutek, da jih sprejemam in da mi je 
bolj kot njihov uspeh pomembno, da so preprosto 
srečne v  tem, kar počnejo? Kaj če bi svoje otroke 
in učence v naši šoli naučila, da je pomembno 
ceniti majhne stvari in da je bolj kot to, da znamo 
sprejemati, pomembno, da znamo podarjati … 
Pa ne denarja. To je od vsega najlažje. Podarjati 
svoj trud in delo, posušene krhlje jabolk, skrbno 
prebrana orehova jedrca, okusen zeliščni čaj v 
majhnih steklenih kozarčkih, ki so prejšnje leto 
služili shranjevanju doma narejene marmelade, 
voščilnico, ki ima sicer popackan rob, a je bilo 
vanjo vloženega ogromno otroškega truda …, 
stvari, ki se jim je včasih težko odreči – čas, topel 
nasmeh, igrača … 

Kaj če bi si  letos vzeli čas in se sprehodili 
po šolskih stojnicah v našem prelepem raju pod 
Blegošem? Morda boste našli kaj takega, kar bo 
označeno z nasmehom in polepšano s prijaznim 
klepetom. Morda si vzamete čas, da s svojim 
otrokom odidete pogledat, kaj zmoreta ustvariti 
njegova duša in dlan, ter ga za tisto pohvalite. 
Četudi ničesar ne kupite, otroški duši podarite 
največ, kar premorete – svoj čas in svojo po
zornost. In verjemite, vaši otroci ali vnuki se 
bodo tega spominjali še dolgo po tistem, ko 
jim bo njihova lastna mladež ob nemogočih 
nočnih urah s 5. na 6. december pripovedovala 
o čarovniji, ki se je dogodila tisti čas. 

Kajti na koncu koncev … sanj in spomi-
nov nam pa res nihče ne more vzeti. In prav 
zanje si je v življenju tako pomembno in 
potrebno prizadevati. 

Damjana Bonča

Naj bo srečno! 
Spoštovane bralke, dragi bralci, želimo vam, da bi 
se letošnje leto izšlo po vaših željah. Predvsem pa 
vam želimo, da bi znali in zmogli že med prazniki, 
predvsem pa v letu, ki prihaja, ujeti trenutke in najti 
poti, ki vas bodo vodile do sreče, blagostanja in miru. 
Pot vsakega med nami je različna, vsaj na kakšnem 
koraku pa zagotovo skupna. Naj bodo skupni koraki in 
prehojene poti tiste, ki jih bomo z veseljem in radostjo 
čakali ter še bolj doživeto preživeli skupaj. 

Srečno 2019! 
Uredništvo Podblegaških novic 

Vsem občankam in občanom
voščimo prijeten in blagoslovljen  

božični čas!
Ponosno in pokončno praznujmo tudi dan samostojnosti in 
enotnosti, da bi se ponovno zazrli v prihodnost s podobnim 

zagonom kot ob odločitvi za našo samostojnost.
V prihajajočem letu 2019 pa vsem želimo predvsem 

trdnega zdravja in dobrega medsebojnega sodelovanja.
Župan Milan Čadež in občinska uprava
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OŠ PO LJANE, prejemnica plakete občine 
za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter 
povezanost s krajem v preteklih 30-ih letih

Osnovna šola Poljane je lani praznovala 
nekaj pomembnih obletnic: 30 let novo zgrajene 
(takrat še podružnične) šole in vrtca, 20 let od 
ponovne uvedbe samostojne osnovne šole in 10 
let od izgradnje športne dvorane.

Od ustanovitve dalje je že 20 generacij 
učencev uspešno zaključilo šolanje. Vsa leta 
se šola dejavno vključuje v življenje kraja in 
občine. Izpeljala je vrsto projektov, s katerimi je 
dvignila svojo prepoznavnost in kraj v različnih 
socialnih in kul
turnih okoljih. 
Obiskali so jo 
p r e d s e d n i k 
države, predsed
nik vlade, mini
ster za šolstvo, 
veleposlaniki 
in strokovnja ki 
različnih pod
ročij.

Š o l a  i m a 
naziv: Unesco 
šola, kulturna 
šola, zdrav vrtec, 
zdrava šola in 
kvalitetna šola z družbeno odgovornostjo; 
ohranjajo naziva eko šola in eko vrtec.

Ravnateljica Metka Debeljak: »Priznanje 
nam pomeni zelo veliko. Kolikor poznam 
občine, jih redko podeljujejo šolam. Z veseljem 
in ponosom ga sprejemamo, saj je sad dela 
vseh zaposlenih na šoli. Šola ne more živeti 
sama od sebe, ampak jo ustvarjajo ljudje – za
posleni in učenci. Tudi ti so občanke in občani 
in prebivalci te skupnosti. Ko bodo odrasli, 
bodo soustvarjali družbeno podobo, ki jo danes 
ustvarjajo drugi, zato je prav, da se že zdaj 
vključujejo v življenje v občini.« 

Filip DOLINAR, prejemnik priznanja 
občine za dolgoletno skrb za cerkev sv. Vida 
v Lučinah in soustvarjanje kulturne podobe 
kraja 

Filip Dolinar se je rodil leta 1933 v Lučinah. 
Osnovno šolanje je zaključil v domačem kraju, 
poklicno pa v Vrhpolju pri Vipavi. Pri očetu se 
je učil igranja na orgle, po njem pa je podedoval 
tudi skrb za cerkev sv. Vida v Lučinah, kjer že 
63 let opravlja službo cerkovnika in še danes, 
kljub letom, skrbi za njeno notranjo okrasitev 
in zunanjo urejenost. Zgledno urejeno je po 
njegovi zaslugi tudi pokopališče, bil je tudi 
pritrkovalec. 50 let je vodil domači cerkveni 

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku

Letos čestitali osmim nagrajencem
24. novembra so na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, ki ga praznu-
jemo v spomin na prvo pisno omembo krajev pod Blegošem (letos mineva 1045 
let), podelili nagrade osmim občinskim nagrajencem. Program so dopolnili 
KUD Sovodenj s skečem o bontonu, pevec Marko Jenko in pevke ter instrumen-
talistke KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Župan je skozi pogovor orisal preteklo leto 
in že napovedal načrte za prihodnost, nato pa segel v roke nagrajencem, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju.

pevski zbor, bil 
je član Moškega 
pevskega zbora 
LT H  Š k o f j a 
Loka. 

Bil je med 
u s t a n o v n i m i 
č l a n i  P G D 
Lučine in dol
goletni član sve
ta KS Lučine, 
vodil je krajev
no organizacijo 
Rdečega križa. 
Dolga leta je 
vzdrževal stike z rojaki, ki so se odselili po 
svetu. Že 63 let skrbi za meritve padavin in 
redna meteorološka opazovanja, ki se v Lučinah 
izvajajo že od leta 1926. 

Filip Dolinar: »Za 50letnico sem dobil 
priznanje od škofije, od občine ga nisem niti 
pričakoval. Se pa tolažim, da noben prerok ni 
brez časti, razen v domačem kraju in na svojem 
domu. Vse je potegnilo za sabo delo v cerkvi. 
To je najmanj 700 ur na leto. Zelo si želim, 
da bi še naprej lahko delal to, kar delam, vsaj 
dokler bom lahko.« 

INICIATIVNA SKUPINA TD »SLAJKA« 
HOTAVLJE, prejemnica priznanja občine za 
izvedbo prireditev v počastitev življenja in 
dela jezikoslovca, literarnega zgodovinarja 
in bibliotekarja Luke Pintarja 

Na pobudo Danila Jezerška s Hotavelj je 
bila leta 2015 ustanovljena Iniciativna skupina 
za pripravo in izvedbo počastitve literarnega 
zgodovinarja, jezikoslovca in bibliotekarja 
Luke Pintarja. Sestavljali so jo še Janez Demšar, 
Helena Janežič, Jurij Kumer, Damjana Peter
nelj, Silvo 
Pivk, Peter 
P o g a č n i k , 
T o m a ž 
P o t o č n i k , 
Milena Si
tar in Jože 
Tavčar. 

L u k i 
Pintarju so 
na domačiji 
pri Presercu 
na Hotavl
jah, kjer je 
b i l  r o j e n , 
leta 2015 ob 
100letnici 
rojstva od

krili spominsko ploščo ter pripravili okroglo 
mizo, ki jo je vodil Miha Naglič: Jurij Kumer 
s Hotavelj je predstavil Pintarjev rod, Helena 
Janežič, predstavnica NUKa, je spregovorila o 
njegovem pomenu in delu ter predstavila drago
ceno dediščino. S spomini nanj sta srečanje 
obogatila njegova vnuka Luka in Peter Pintar iz 
Ljubljane. Izdali so zgibanko Hotaveljski rojak 
Luka Pintar (1857–1915). 

Lani ob 160letnici rojstva so odkrili do
prsni kip Luki Pintarju, ki ga je izdelal Jože 
Tavčar. Po načrtu arhitekta Petra Pogačnika 
je postavljen v parku pred Zadružnim domom 
na Hotavljah. 

Silvo Pivk: »To je vsem sodelujočim 
priznanje za dvoletni trud. Veseli nas, da so to 
naše prizadevanje opazili v širši skupnosti in nas 
podprli pri odločitvi, da se lotimo pomembnih 
obletnic našega rojaka.«

JAVORSKI PEVCI, prejemniki priznanja 
občine za ohranjanje in negovanje pevskega 
ljudskega izročila 

Javorski pevci prihajajo iz Javorij in 
okoliških vasi pod Starim vrhom. V teh kra
jih je pevska tradicija dolga in bogata, tako 
na področju ljudske kot cerkvene glasbe. 
Skupina, ki jo sestavlja deset fantov in mož, 
je tudi del mešanega pevskega zbora župnije 
Javorje. Ustanovljena je bila leta 1956 z na
menom, da se ohranja in še naprej prepeva 
naša ljudska pesem, da se pesmi zberejo ter 
zapišejo besedila, da ta del narodovega bo

Plaketo je prevzela ravna
teljica Metka Debeljak.
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Priznanje je v imenu Iniciativne 
skupine prevzel Silvo Pivk.
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gastva ne gre v pozabo. V zadnjem času v svoj 
repertoar uvrščajo tudi pesmi znanih avtorjev, 
precej skladb pa je za skupino priredil njihov 
umetniški vodja prof. Pavel Dolenc. Ob 50
letnici so izdali zgoščenko z naslovom Tja gor 
čez Javorje, na kateri je zbranih 22, večina 
ljudskih pesmi, ki opevajo lepoto krajev pod 
Starim vrhom. 

Prof. Pavel Dolenc: »Meni osebno petje 
pomeni življenje, javorskim pevcem pa ve
sele trenutke ob prepevanju in nudenju teh 
vsem poslušalcem. Ta dediščina je v krajih 
pod Blegošem zelo bogata. Prevzemal sem jo 
od očeta in stricev. Javorski pevci želimo to 
še naprej ohranjati. Veseli smo prejema tega 
priznanja, saj smo tako v občini kot v KS Ja
vorje res zelo vpeti v kulturno življenje: oboje, 
posvetno in cerkveno.«

Javorski pevci
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LOVSKA DRUŽINA SOVODENJ, 
prejemnica priznanja občine za sonaravno 
upravljanje z divjadjo in varovanje narave 

Po ustanovitvi LD Sovodenj leta 1947 so na 
novo organizirali lovišče, katerega pretežni del 
leži na območju občine Gorenja vas  Poljane, 
manjši pa na območju občine Žiri. 

Člani so v letih od 1975 do 1978 s prosto
voljnim delom zgradili lovsko kočo na podar
jenem Jezérškovem zemljišču Na Seliših v Stari 
Oselici. Leta 1978 so razvili društveni prapor. 

S pomočjo krajanov so pričeli nabavljati 
opremo, ki je bila sprva skromna, tudi lastnih 
prostorov niso imeli. Gostovali so v Kovačevi 
garaži. Nakup rabljene ročne brizgalne z vo
zom je spodbudil prizadevanja za nadaljnje 
aktivnosti: z izgradnjo vodovoda so namestili 
hidrante, sledila je selitev v nove prostore za 
orodjarno in stolp za sušenje cevi, pa nakup 
gasilskega orodnega avta IMV ter motorne 
brizgalne Rosenbauer. 

Pomembni mejniki v razvoju in delovanju 
društva so bili v letih od 1991 dalje. Poleg 
izobraževanja in usposabljanja članov je bila 
pomembna selitev v sedanje društvene prostore 
in posodabljanje opreme:  kupili so novo orodno 
vozilo Volkswagen in visokotlačno črpalko ter 
v letu 2014 orodno vozilo, avtocisterno MAN 
16/50. 

Ob praznovanju 70letnice so letos pripravili 
svečanost s parado. 

Predsednik Lenart Martinčič: »Priznanje 
pomeni dodatno zaupanje občine v naš kraj 
in lučinske gasilce, ki se trudimo za varnost 
občanov. V prihodnje si želimo pridobiti čim 
več članov, eden večjih izzivov je v naslednjih 
letih nakup novega kombija za prevoz moštva, 
ki bo zamenjal dosedanje 25 let staro vozilo.«

NIKA KRIŽNAR, prejemnica županovega 
priznanja za dosežene športne uspehe v 
smučarskih skokih 

Nika Križnar je začela mednarodno nastopati 
pri 13 letih, v začetku leta 2013, ko je na tekmi 
alpskega pokala v Žireh nastopila kot najmlajša 
in dosegla solidno 17. mesto. Do preboja je 
prišlo v sezoni 2015–2016, ko je prvič nastopila 
na tekmah pokala FIS. V svetovnem pokalu je 
prvič nastopila februarja 2016 in pri 15 letih na 
domači tekmi v Ljubnem ob Savinji osvojila 
14. in 12. mesto. Na svetovnem mladinskem 
prvenstvu 2016 je med posameznicami dosegla 
7. mesto, na tekmi mešanih ekip pa osvojila 
zlato kolajno. Leto zatem je na mladinskem 
svetovnem prvenstvu med posameznicami 
osvojila bron, v ekipni tekmi z dekleti srebro, 
v mešanih ekipah pa zlato. Februarja letos 
je še ne 18letna na mladinskem svetovnem 
prvenstvu postala prvakinja pred drugouvrščeno 
Emo Klinec. To je bil prvi naslov prvakinje za 
Slovenko. Na moštveni tekmi je skupaj z ekipo 
osvojila zlato medaljo in se veselila še naslova 

ekipnih svetovnih prvakinj. Na zimskih olimpij
skih igrah v Pjongčangu je bila sedma. 

Nika Križnar: »To, da sem dobila priznanje 
iz rok župana, si lahko športnik samo želi. Vsi 
cilji so usmerjeni v šport in to je nagrada. Želje 
za naprej so kar velike, upam, da ne previsoke. 
Poskusila bom iti v tekme sproščeno z manjšimi 
cilji in jih uresničiti.«

Leta 1991 so na Sovodnju izgradili lovski 
dom. V naslednjih štirih letih so stavbo z več 
kot 3.700 prostovoljnimi urami dela dokončno 
uredili in notranje opremili. V domu so zdaj 
primerni prostori za prevzem in shranjevanje 
divjačine ter prostor za druženje. Letos so 
preuredili še hladilnico za prevzem divjadi. 

Leta 2009 so podpisali koncesijsko pogodbo 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
lovišču Sovodenj za naslednjih 20 let. Lovska 
družina Sovodenj, ki šteje 38 članov in je lani 
praznovala 70letnico, ves čas zgledno sodeluje 
z lokalnim okoljem. 

Starešina Tomislav Eržen: »Priznanje lokal
ne skupnosti nam veliko pomeni. Če nas ta 
lokalna skupnost vidi in nagradi, pomeni, da 
delamo dobro. To se bomo trudili še naprej – 
ohranjati divjad, naravo, lovstvo. V prihodnje 
nas čaka veliko izzivov: prihaja nova divjad 
(šakal), stalen izziv je tudi jelenjad.«

P R O S T O V O L J N O  G A S I L S K O 
DRUŠTVO LUČINE, prejemnik priznanja 
občine za prostovoljstvo in pomoč krajanom 
v preteklih 70-ih letih

PGD Lučine je bil ustanovljen novem
bra 1948. Ustanovnega občnega zbora se je 
udeležilo 22 vaščanov in okoličanov, med njimi 
še danes živeča 91letni Jakob Košir in 85letni 
Filip Dolinar. 

Priznanje je v imenu Lovske družine Sovodenj 
prevzel starešina Tomislav Eržen.
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Priznanje je v imenu PGD Lučine prevzel pred-
sednik Lenart Martinčič.
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Županova nagrajenca Matej Ržek (levo) in 
Nika Križnar (desno) z županom Milanom 
Čadežem
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MATEJ RŽEK,prejemnik županovega 
priznanja za pridobljeni naziv Mladi gos-
podar leta 2018 

V začetku septembra je v Prevaljah na 
Koroškem potekalo tekmovanje za naziv mlade 
kmetice in mladega gospodarja leta 2018, ki se 
ga je udeležil tudi 27letni Matej Ržek z Goren
jega Brda. Postal je mladi gospodar leta 2018. 

Matej skupaj s starši živi na 21 hektarjev 
veliki kmetiji, od katere je šest hektarjev ob
delovalnih površin. Ukvarjajo se z živinorejo, 
poleg tega pa še z dopolnilno dejavnostjo – peko 
piškotov, kruha, potic in drugih pekovskih 
izdelkov ter z izdelavo rezancev. Matej, sicer 
strojnik po izobrazbi, z velikim veseljem z 
očetovo pomočjo skrbi za kmetijo, a največ časa 
posveti dopolnilni dejavnosti. To je pred tremi 
leti prevzel od mame, ko se je upokojila. 

V prihodnosti si želi posodobiti kmetijo 
in ostati na trgu s kakovostnimi domačimi 
izdelki.

Matej Ržek: »Priznanje je potrditev zame. 
Zaenkrat je malo več medijske prepoznavnosti, 
reklama je bila ob prejemu naziva tudi dobra, 
dela je več. Delo na kmetiji je način življenja. 
V prihodnje si želim posodobitev, v prvi vrsti 
bi rad posodobil hlev.«

P. N. 

Vsi letošnji občinski nagrajenci z županom Milanom Čadežem



6

Po izbiri najugodnejšega ponudnika za 
izvedbo del je občina z njim podpisala grad
beno pogodbo. Z deli so pričeli oktobra letos, 

Nova avtobusna postaja na Sovodnju

Skupaj s postajo bodo uredili tudi vaško jedro
Po uspešno izvedenem javnem naročilu za izvajalca del letos poleti je Občina 
Gorenja vas  Poljane začela z urejanjem avtobusne postaje na Sovodnju. Pro-
jekt, vreden 106.000 evrov, bo končan v prvi polovici leta 2019.

Skica nove ureditve avtobusne postaje in vaškega jedra na Sovodnju
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potem ko je občina projekt uskladila z Direkcijo 
za infrastrukturo Republike Slovenije. Kot 
so sporočili z  občine, bodo uredili enotno 

avtobusno postajališče za obe smeri, obenem 
pa bodo na novo zgradili vse pločnike do 
tamkajšnje trgovine na eni strani ter do odcepa 
za šolo Sovodenj na drugi. Tako bodo poskrbeli 
za varne šolske pešpoti, ob katerih bo urejena 
tudi javna razsvetljava. Prav tako bodo uredili 
varnejše dostope na parkirišče pri trgovini ter 
zelene površine za celostno urejenost vaškega 
jedra. Prvi sloj asfalta na avtobusni postaji bodo 
položili še v tekočem letu, v prihodnjem letu pa 
uredili še pločnik preko mostu do odcepa za šolo 
ter javno razsvetljavo. 

Izvajalec bo dela zaključil v prvi polovici 
prihodnjega leta. Na občini poudarjajo, da 
projekt v celoti poteka na zemljišču občine, ki 
ga je odkupila tudi od trgovinskega podjetja, ki 
ima tam poslovalnico. »Investicija je v celoti 
financirana iz lastnih sredstev občine, saj želimo 
zagotoviti kakovostne in varne šolske pešpoti za 
naše najmlajše in s tem izboljšati varnost pešcev 
v cestnem prometu, sočasno pa bo celovito na 
novo urejen še pripadajoči del vaškega jedra 
Sovodnja,«  so še zapisali na občini.

Kristina Z. Božič

»Izbrani izvajalec, ki je podal najugodnejšo po
nudbo v višini 356.000 evrov brez DDV, je z deli 
začel v sredini oktobra. Začel je z izdelavo zunanje 
meteorne kanalizacije ob dvorcu s hidroizolacijo 
in statično sanacijo temeljev. Dela so v polnem 
teku in bodo v tem delu zaključena do marca. 
Tako se bo v naslednji sezoni program dvorca 
lahko nemoteno odvijal,« so sporočili z občine. 

Dvorec Visoko

Obnovitvena dela bodo potekala naslednji dve leti
Občina Gorenja vas  Poljane je konec septembra na osnovi zaključenega 
javnega naročila podpisala gradbeno pogodbo za obnovitvena dela Dvorca 
Visoko, ki jih načrtuje v prihodnjih dveh letih. V skladu z uredbo Vlade Republike 
Slovenije, s katero je dvorec razglasila za spomenik državnega pomena, mora 
pripraviti tudi načrt upravljanja tega kulturnega spomenika.

Trenutno potekajo obnovitvena dela v kletni etaži, 
v celoti bo obnovljen tudi del v pritličju, kjer bodo 
urejeni osrednji gostinski prostori. V kletni etaži 
bodo prav tako opravili hidroizolacijo temeljev 
in notranjih zidov, uredili inštalacije in tlake ter 
manjšo razdelilno kuhinjo ter skladišče za potrebe 
pritlične gostinske dejavnosti. V kleti nameravajo 
urediti še sprejemne prostore za pogostitev večjih 

skupin obiskovalcev ter vinoteko. V okviru 
pogodbe z izvajalcem bodo v pritličju dvorca 
uredili gostinsko sobo s krušno pečjo. Večina teh 
del bo zaključena do sredine prihodnjega leta. 
Pogodbena dela bo zaokrožila obnova streh na 
obeh poslopjih (dvorec in gospodarsko poslopje), 
ki bo izvedena v letu 2020.

Pripravljajo tudi upravljavski načrt 
Občina mora v skladu z omenjeno ured

bo vlade pripraviti tudi upravljavski načrt za 
Dvorec Visoko. 

Po besedah direktorice občinske uprave Eliza
bete Rakovec načrt upravljanja ponuja celovit 
pogled na to, kaj je po mnenju nosilcev varstvenih 
režimov v tem prostoru dopustno, a kljub temu 
občini in Zavodu Poljanska dolina kot upravl
javcu omogoča izvajanje programov, s katerimi 
bi prostoru vdahnili še živahnejši utrip. Upravl
javski načrt so na občini začeli pripravljati sredi 
leta v okviru več delovnih skupin za posamezna 
področja. V načrtu so najprej povzeli sedanje 
stanje dediščine na tem območju, vsebuje pa tudi 
podroben koncept upravljanja s cilji in nadaljnjo 
vizijo razvoja dvorca. Hkrati so vanj vključene 
usmeritve, kaj je na tem območju dovoljeno v 
skladu s posameznimi varstvenimi režimi z vidika 
ohranjanja tako kulturne kot naravne dediščine. 
V načrtu bodo opredeljene tudi dopustne rešitve 
glede prometa, dostopnosti in parkiranja v okolici 
dvorca, podali pa bodo še usmeritve glede izva
janja prireditev v dvorcu in njegovi okolici. Načrt 
upravljanja bo pripravljen v začetku leta 2019, 
pred obravnavo na vladi pa ga mora potrditi še 
Ministrstvo za kulturo.

Kristina Z. Božič

Z deli so poleg dvorca Visoko začeli v oktobru, trajala naj bi dve leti.
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Kaj vam pomeni ponovna izvolitev?
Veliko čestitk sem prejel, a vseeno manj kot 

prejšnja leta, saj nisem imel protikandidata. Za 
volitve delaš cel mandat, ne samo zadnji mesec. 
Če so občani in potencialno zainteresirani za 
funkcijo župana zadovoljni z opravljenim de
lom, potem je manj zanimanja za to funkcijo. 
V tem mandatu smo veliko naredili na projektih 
za prihodnost, kar nam je uspelo v popolnosti in 
enako se bomo trudili tudi naprej. Izpostavil bi 
odlične sodelavce na občini, članom občinskega 
sveta bi se zahvalil za sodelovanje, pozna se, da 
‘ukop držema’. Čaka nas veliko operativnega 
dela in tudi priprav na nove projekte.

Katere projekte zadnjega leta bi posebej 
izpostavili?

Največja občinska investicija je izgradnja 
športne dvorane z zunanjo ureditvijo in novo kot
lovnico pri OŠ v Gorenji vasi. To je investicija, 
ki jo bomo pokrili sami, žal brez sredstev pris
tojnega ministrstva za šolstvo in šport, smo pa 
veseli subvencije Eko sklada, saj bomo zgradili 
nizkoenergijski objekt, ki je v večini lesen. V 
tem velikem prostoru se bo lahko odvijala ka
kovostna športna vzgoja za učence, popoldan in 
zvečer pa tudi rekreacija za občane. Vgrajena bo 
najnovejša tehnologija, kar bo omogočalo dobro 
akustiko, da bodo v dvorani lahko prirejali tudi 
koncerte in družabne prireditve. 

Kako to, da pristojno ministrstvo nima 
posluha za sofinanciranje tovrstnih pro-
jektov?

Pred tremi leti smo imeli sestanek s takratno 
ministrico in ji tudi pokazali telovadnico. 
Objavili so en razpis, na katerem pa žal nismo 
dosegli dovolj točk in zato nismo uspeli prido
biti sredstev. Razočarani smo, da ministrstvo 
tega projekta ne prepozna kot pomembnega, saj 
se bo dve tretjini časa dvorana uporabljala za 
namene športne vzgoje v osnovni šoli. 

Kako kaže, kdaj bodo dvorano lahko 
začeli uporabljati šolarji in vsi ostali? 

Pričakujemo, da bo Upravna enota Škofja 
Loka tehnični pregled izvedla 20. decembra, 
v januarju pa bo predvidoma izdano tudi 
uporabno dovoljenje, potem bomo lahko začeli 
uporabljati prostore.

Kako pa kaže z ureditvijo protipoplavne 
zaščite v Poljanah?

Pripravili smo zelo zahtevne investicijske do
kumente, kot so identifikacija idejnega projekta, 
projektna, predinvesticijska zasnova in investicij
ski program. Pregledovanje teh dokumentov na 
ministrstvu se vleče. A ko bomo imeli potrjen 
še investicijski program, potrebujemo samo še 
potrditev razpisne dokumentacije, ki smo jo prip
ravili že pred tremi meseci, nato sledita objava 
javnega naročila in izbira izvajalca. Z deli se bo 
začelo prihodnje leto. Imamo namreč tudi že pri
dobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, še 

Intervju: Milan Čadež, župan

Čakajo nas operativno delo in priprave na nove projekte
Kaj je zaznamovalo iztekajoče se leto, kam bo usmerjen pogled v novem letu, 
kakšna bo občina ob koncu tega mandata … O tem smo se pogovarjali z županom 
Milanom Čadežem, ki je na nedavnih lokalnih volitvah dobil vnovičen, že četrti 
mandat za vodenje občine.

pred tem pa smo pridobili vse potrebne projekte, 
vključno s PZI projektom za izvedbo del. 

V Javorjah je v načrtu celovita obnova 
podružnične šole in vrtca, omenja pa se tudi 
možnost novogradnje. Se bo zgodilo slednje?

Na podlagi idejne zasnove smo še enkrat pre
verili vsa dejstva na sami lokaciji in glede na pros
torsko stisko in podatek, da je osnovni objekt star 
že več kot sto let, ki je bil kasneje trikrat prizidan, 
z obnovo ne moremo pridobiti ustreznih prostorov. 
Zato je dozorela odločitev, da bomo stari objekt 
porušili in zgradili novega. Zanesljivo za nič kaj 
več denarja, bo pa umeščen v današnji čas in temu 
primerna bo tudi kakovost bivanja v njem. V dveh 
letih moramo priti do gradbenega dovoljenja in 
raziskati možnosti sofinanciranja projekta.

V začetku leta smo v sklopu Turistične patrulje 
med drugim prejeli priznanje za najprijaznejšo 
občino. Ali obstajajo možnosti za izboljšave? 

Zato smo tudi ustanovili Zavod Poljanska 
dolina, da promovira produkte, ki smo jih ustvarili 
v občini v zadnjih letih, da poveže obstoječe po
nudnike nastanitev, občino, ki je kot motor novih 
produktov v lokalnih okoljih, in obstoječe objekte 
ter zgodovino. To je glavni namen zavoda in tu 
vidimo še veliko potenciala. Potencial se skriva 
še v Tavčarjevem dvorcu, za katerega imamo že 
narejen štiriletni investicijski plan, naša prva skrb 
pa je, da dvorec čim prej usposobimo, da bo lahko 
obiskovalce sprejemal preko celega leta. 

Kdaj se bo to zgodilo?
Predvidevamo, da bomo prihodnjo jesen po 

koncu poletne sezone že lahko obdržali odprta vra
ta. Obiskovalci bodo imeli na voljo gostinski lokal, 
ogledali si bodo lahko vse razstavljene zbirke, za 
prireditve pa bo na voljo škofova soba. Ogrevanje 
pritličja bomo zaenkrat reševali s pečmi, ki bodo 
postavljene po posameznih sobah. 

Kako ocenjujete delo Zavoda Poljanska 
dolina? Se ta že odraža v številkah?

Številke spremljam, predvsem obiske, a jih 
je po dobrem letu delovanja zavoda še težko 
komentirati. Črto vlečem po treh letih delo
vanja. Direktorica se trudi in prevzeli bodo tudi 
upravljanje športne dvorane. Zadovoljen sem z 
delom, energijo, ki se jo vnaša v projekte. 

Kaj pa speča Trnuljčica v Kopačnici? Ali se 
bo projekt toplic vendarle začel premikati?

Veseli smo bili letošnje pridobitve koncesije 
za uporabo vodnega vira v Kopačnici. Minis
trstvo za okolje in prostor bo predvidoma še v 
decembru odločilo o dodelitvi koncesije lastniku 
zemljišča, podjetju IJP, potem pa bodo takoj stek
li postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Investitor je sicer že podrl stare objekte, lani so 
naredili testni bazen v kamnolomu, kjer se testira 
prepustnost kamnin in možnost, da bi bil bazen 
vrezan v kamen. Narejeno je bilo tudi geološko
statično poročilo brežine nad kamnolomom, tako 
da pripravljalna dela potekajo. 

Utrdba Goli vrh je trenutno zaprta zaradi 
odstranjevanja lesne gobe. Zakaj je pomemb-
no, da se jo odstrani? Kako dolgo bo utrdba 
zaprta?

Precej smo bili presenečeni, da se je v utrdbo 
– zagotovo z obiskovalci – zanesla lesna goba, 
kar je načelo več kot 70 let star les, ki dotlej le
sne gobe ni poznal. Sodelujemo s  strokovnjaki, 
ki odsvetujejo obiske, da ne bi prišlo do kakšnih 
alergijskih reakcij pri katerem od obiskovalcev. 
Načrtujem, da bomo še letos uspeli odstraniti 
eksponate in jih nadomestiti z drugimi materiali, 
te pa varno shraniti na ustrezno mesto. 

Katere ključne projekte pa razkriva 
pogled v prihodnje leto?

Naslednje leto bo začetek gradnje proti
poplavne varnosti v Poljanah, ki vključuje premik 
struge, gradnjo mostu in krožišča. Pričakujemo 
začetek rekonstrukcije ceste Trebija–Sovodenj, 
jeseni bo na vrsti tudi rekonstrukcija ceste 
Lučine–Suhi Dol ter drugi odsek ceste Gore
nja vas–Todraž od Mrzlika naprej. Dokončali 
bomo obsežno obnovo ceste v Javorje ter še več 
drugih cestnih odsekov po celi občini, zaključili 
z deli na avtobusni postaji Sovodenj in začeli z 
energetskostatično obnovo podružnične šole 
na Sovodnju. To so glavni projekti za prihodnje 
leto, ključno pa bo tudi pridobivanje nepovrat
nih sredstev za obnovo Tavčarjevega dvorca na 
Visokem, medtem ko smo nepovratna sredstva 
za prizidek vrtca Agata že pridobili, zato bomo 
lahko začeli z izbiro izvajalca del.

Napoved za leto 2023. Kakšna bo občina, 
ko boste končali ta četrti mandat?

To bo občina z bistveno boljšo cestno 
infrastrukturo, bistveno boljšimi pogoji dela 
za otroke in zaposlene v predšolskem varstvu 
na vseh podružničnih in centralnih šolah ter z 
bistveno boljšo zdravstveno oskrbo – od otrok 
do najstarejših. 

Kaj želite občanom v novem letu?
Želim jim to, kar želim sebi – dobrega in 

trdnega zdravja, dobrega sodelovanja in zave
danja, da se ob praznikih praznuje, sicer pa se 
dela, taki smo Polanci ... 

Tina Dolenc

Fo
to

: T
ina

 D
ole

nc



8

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE GORENJA VAS  POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Številka: 041004/2018205
Gorenja vas, 20. november 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine 
Gorenja vas  Poljane sestavila  

P O R O Č I L O
 o ugotovitvi izida volitev župana 

Občine Gorenja vas - Poljane
na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018  

I.
Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas  Poljane je na seji 

20. novembra 2018 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana 18. novembra 2018 
ugotovila:

1. pravico voliti je imelo 5.859 volivcev,
2. glasovalo je 2.359 volivcev oziroma 40,26 % vseh volivcev, od 

tega trije po pošti,
3. s potrdilom ni glasoval nihče,
4. vseh oddanih glasovnic je bilo 2.359,
5. ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov 

oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj 
neveljavnih 306 glasovnic,

6. veljavnih glasovnic je bilo 2.053.

II.
Kandidat za župana Občine Gorenja vas  Poljane je prejel naslednje 

število glasov:
Milan Janez Čadež 2.053 glasov

III.
Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas  Poljane je skladno 

s prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da 
je za župana Občine Gorenja vas  Poljane izvoljen kandidat:

MILAN JANEZ ČADEŽ, rojen 11. 5. 1966, 
Gorenja Dobrava 36, 4224 Gorenja vas.
 

Predsednik Občinske volilne komisije Občine Gorenja vas - Poljane
mag. Blaž Možina

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE GORENJA VAS  POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
Številka: 041004/2018206
Gorenja vas, 20. november 2018

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07, 45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine 
Gorenja vas  Poljane sestavila  

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida volitev članov 

Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane
na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018

I. 
Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas  Poljane je na seji 

20. novembra 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi 
izidov glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Gorenja vas 
 Poljane na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 ugotovila:

1. pravico voliti je imelo 5.859 volivcev,
2. glasovalo je 2.359 volivcev oziroma 40,26 % vseh volivcev, od 

tega trije po pošti,
3. s potrdilom ni glasoval nihče,
4. vseh oddanih glasovnic je bilo 2.359,
5. ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov 

oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj 
neveljavnih 82 glasovnic,

6. veljavnih glasovnic je bilo 2.277.

II.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:

z. št. ime liste glasov % glasov
1. BARBARA RADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 391 17,17
2. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 342 15,02
3. SOCIALNI DEMOKRATI 132 5,80
4. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 916 40,23
5. DeSUS 144 6,32
6. NOVA SLOVENIJA ‒ KRŠČANSKI DEMOKRATI 352 15,46
  Skupaj vseh oddanih glasov 2.277 100

III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo listam v 

vseh volilnih enotah podeljenih 8 mandatov. Glede na dobljeno število 
glasov in izračunan volilni količnik po posameznih volilnih enotah 
so bili mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:

Volilna enota 1    
Število mandatov v volilni enoti: 6 količnik: 130.33

glasov % glasov mandati % ostanka št. ime liste
82 10.49 0 62.92 1 BARBARA RADIČ IN   
     SKUPINA VOLIVCEV
104 13.30 0 79.80 2 SLS - SLOVENSKA    
     LJUDSKA STRANKA
43 5.50 0 32.99 3 SOCIALNI DEMOKRATI
400 51.15 3 6.91 4 SDS - SLOVENSKA    
     DEMOKRATSKA STRANKA
35 4.48 0 26.85 5 DeSUS
118 15.09 0 90.54 6 NOVA SLOVENIJA –   
     KRŠČANSKI DEMOKRATI

Izvoljeni kandidati v 1. volilni enoti
Ime liste Volilna enota Izvoljeni so:
SDS – SLOVENSKA  1 Anton Debeljak, roj. 29. 4. 1956,
DEMOKRATSKA STRANKA  Poljane nad Škofjo Loko 135,  
  Poljane nad Škofjo Loko
SDS – SLOVENSKA  1 Irena Tavčar, roj. 30. 12. 1955,
DEMOKRATSKA STRANKA  Javorje 14, Poljane nad Škofjo Loko
SDS – SLOVENSKA  1 Ciril Alič, roj. 23. 7. 1955,
DEMOKRATSKA STRANKA  Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko

Volilna enota 2    
Število mandatov v volilni enoti: 5 količnik: 152.00

glasov % glasov mandati % ostanka št. ime liste
110 14.47 0 72.37 1 BARBARA RADIČ IN SKUPINA   
     VOLIVCEV
167 21.97 1 9.87 2 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   
     STRANKA
32 4.21 0 21.05 3 SOCIALNI DEMOKRATI
275 36.18 1 80.92 4 SDS - SLOVENSKA    
     DEMOKRATSKA STRANKA
70 9.21 0 46.05 5 DeSUS
106 13.95 0 69.74 6 NOVA SLOVENIJA –   
     KRŠČANSKI DEMOKRATI
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Izvoljena kandidata v 2. volilni enoti
Ime liste Volilna enota Izvoljena sta:
SLS - SLOVENSKA  2 Zvonko Dolinar, roj. 13. 6. 1963,
LJUDSKA STRANKA  Stara Oselica 2, Sovodenj
SDS - SLOVENSKA  2 Stanko Bajt, roj. 28. 4. 1961,
DEMOKRATSKA STRANKA  Podjelovo Brdo 18a, Sovodenj

Volilna enota 3    
Število mandatov v volilni enoti: 6 količnik: 122.50

glasov % glasov mandati % ostanka št. ime liste
199 27.07 1 62.45 1 BARBARA RADIČ IN SKUPINA   
     VOLIVCEV
71 9.66 0 57.96 2 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA   
     STRANKA
57 7.76 0 46.53 3 SOCIALNI DEMOKRATI
241 32.79 1 96.73 4 SDS - SLOVENSKA    
     DEMOKRATSKA STRANKA
39 5.31 0 31.84 5 DeSUS
128 17.41 1 4.49 6 NOVA SLOVENIJA ‒   
     KRŠČANSKI DEMOKRATI

Izvoljeni kandidati v 3. volilni enoti
Ime liste Volilna enota Izvoljeni so:
BARBARA RADIČ IN  3 Martin Oblak, roj. 22. 2. 1980,
SKUPINA VOLIVCEV  Sestranska vas 15, Gorenja vas*
SDS - SLOVENSKA  3 Milan Janez Čadež, roj. 11. 5. 1966,
DEMOKRATSKA STRANKA  Gorenja Dobrava 36, Gorenja vas
NOVA SLOVENIJA  3 Mirjana Možina, roj. 19. 6. 1959, 
– KRŠČANSKI DEMOKRATI  Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas

* Kot drugi kandidat na listi je bil izvoljen na podlagi preferenčnih 
glasov. 38.19 % volivcev, ki so glasovali za listo kandidatov BAR
BARA RADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV v tej volilni enoti, je oddalo 
preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. Pri tem je največ 
preferenčnih glasov prejel kandidat Martin Oblak, ki je tudi presegel 
mejo 10 % preferenčnih glasov glede na število vseh glasov, ki so bili 
oddani za listo kandidatov (drugi odstavek 18. člena Zakona o lokalnih 
volitvah). Prejel je 19.60 % preferenčnih glasov.

IV.
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 9 

mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni 
občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh 
treh volilnih enotah. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile 
istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 
17 (d’Hondt), je zaporedje najvišjih 17 količnikov naslednje:

Prvih 17 količnikov po d’Hondtu na glasovih list    
Število mandatov v občini: 17

zap. št. količnik ime liste
1 916.00   SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
2 458.00   SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
3 391.00   BARBARA RADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 
4 352.00   NOVA SLOVENIJA ‒ KRŠČANSKI DEMOKRATI 
5 342.00   SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
6 305.33   SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
7 229.00   SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
8 195.50   BARBARA RADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 
9 183.20   SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
10 176.00   NOVA SLOVENIJA ‒ KRŠČANSKI DEMOKRATI 
11 171.00   SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
12 152.67   SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
13 144.00   DeSUS 
14 132.00   SOCIALNI DEMOKRATI 
15 130.86   SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
16 130.33   BARBARA RADIČ IN SKUPINA VOLIVCEV 
17 117.33   NOVA SLOVENIJA ‒ KRŠČANSKI DEMOKRATI 

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Gore
nja vas  Poljane dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med 
številom mandatov, izračunanih po d’Hondtovem sistemu, in številom 
mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah. Ti 
mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah dodelijo 
listam kandidatov v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke 
glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Na ta način so po pos
ameznih volilnih enotah mandate prejele naslednje liste kandidatov in 
bili izvoljeni naslednji kandidati:

Ime liste Volilna enota Izvoljen-a je:
BARBARA RADIČ IN  1 Uroš Čadež, roj. 12. 8. 1986,
SKUPINA VOLIVCEV  Srednja vas – Pojane 22,  
  Poljane nad Škofjo Loko
NOVA SLOVENIJA  1 Janez Hrovat, roj. 15. 4. 1960,
‒ KRŠČANSKI DEMOKRATI  Žabja vas 6, Poljane nad Škofjo Loko
SLS - SLOVENSKA  1 Peter Peternel, roj. 29. 6. 1981,
LJUDSKA STRANKA  Gorenja Žetina 1, 
  Poljane nad Škofjo Loko
SDS - SLOVENSKA  2 Marija Guzelj, roj. 2. 2. 1950,
DEMOKRATSKA STRANKA  Hotavlje 81, Gorenja vas
BARBARA RADIČ IN  2 Polona Mlinar Biček, roj. 26. 1. 1979,
SKUPINA VOLIVCEV  Leskovica 8, Gorenja vas 
DeSUS 2 Roman Kokalj, roj. 20. 3. 1960,  
  Trebija 47, Gorenja vas
SOCIALNI DEMOKRATI 3 Jurij Krvina, roj. 3. 6. 1974,  
  Poljanska cesta 7, Gorenja vas
SDS - SLOVENSKA  3 Marija Prosen, roj. 8. 2. 1959,
DEMOKRATSKA STRANKA  Lajše 9, Gorenja vas
NOVA SLOVENIJA  3 Stanislav Bizovičar, roj. 20. 11. 1959,
‒ KRŠČANSKI DEMOKRATI  Zadobje 13a, Gorenja vas

V.
Člani Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane, izvoljeni 

na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018, so:
Volilna enota Ime in priimek Ime liste
1 Anton Debeljak SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
  STRANKA
1 Irena Tavčar SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
  STRANKA
1 Ciril Alič SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
  STRANKA
1 Uroš Čadež BARBARA RADIČ IN SKUPINA  
  VOLIVCEV
1 Janez Hrovat NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  
  DEMOKRATI
1 Peter Peternel SLS - SLOVENSKA LJUDSKA  
  STRANKA
2 Zvonko Dolinar SLS - SLOVENSKA LJUDSKA  
  STRANKA
2 Stanko Bajt SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
  STRANKA
2 Marija Guzelj SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
  STRANKA
2 Polona Mlinar Biček BARBARA RADIČ IN SKUPINA  
  VOLIVCEV
2 Roman Kokalj DeSUS
3 Martin Oblak BARBARA RADIČ IN SKUPINA  
  VOLIVCEV
3 Milan Janez Čadež SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
  STRANKA
3 Mirjana Možina NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  
  DEMOKRATI
3 Jurij Krvina SOCIALNI DEMOKRATI
3 Marija Prosen SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA  
  STRANKA
3 Stanislav Bizovičar NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  
  DEMOKRATI

Namestnik predsednika Občinske volilne komisije 
Občine Gorenja vas - Poljane

Marko Justin
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9. Marija Knafelj, roj. 18. 1. 1956, Srednje Brdo 2a
10. Klemen Mezeg, roj. 13. 11. 1996, Debeni 4
11. Damjan Košir, roj. 2. 1. 1997, Leskovica 27

KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE
Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na volitvah 

za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI JAVORJE je občinska 
volilna komisija na seji 20. novembra 2018 ugotovila, da so na red
nih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 v svet krajevne skupnosti 
posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. Marjan Možina, roj. 13. 6. 1960, Dolenčice 4 65
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Emil Alič, roj. 24. 1. 1958, Murave 9 60
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Ciril Alič, roj. 23. 7. 1955, Murave 16 61
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4. Irena Tavčar, roj. 30. 12. 1955, Javorje 14 59
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 2 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Franc Dolenc, roj. 8. 1. 1958, Četena Ravan 7 45
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Matevž Demšar, roj. 24. 8. 1952, Zapreval 3 18
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Marjeta Kokelj, roj. 19. 7. 1956, Mlaka nad Lušo 4 29
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Peter Peternel, roj. 29. 6. 1981, Gorenja Žetina 1 30
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Tomaž Šink, roj. 26. 11. 1980, Dolenja Žetina 3 27
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI JAVORJE:
1. Marjan Možina, roj. 13. 6. 1960, Dolenčice 4
2. Ciril Alič, roj. 23. 7. 1955, Murave 16
3. Emil Alič, roj. 24. 1. 1958, Murave 9
4. Franc Dolenc, roj. 8. 1. 1958, Četena Ravan 7
5. Marjeta Kokelj, roj. 19. 7. 1956, Mlaka nad Lušo 4
6. Peter Peternel, roj. 29. 6. 1981, Gorenja Žetina 1
7. Tomaž Šink, roj. 26. 11. 1980, Dolenja Žetina 3

KRAJEVNA SKUPNOST LUČINE
Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na volitvah 

za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI LUČINE je občinska 
volilna komisija na seji 20. novembra 2018 ugotovila, da so na red
nih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 v svet krajevne skupnosti 
posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. Tadej Kavčič, roj. 2. 1. 1983, Lučine 45 31
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Irena Jereb, roj. 16. 8. 1969, Lučine 42 24
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. Blaž Dolinar, roj. 29. 1. 1971, Lučine 20b 27
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 2 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Marija Skopec, roj. 26. 12. 1966, Dolge Njive 8 10
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. Silvan Huber, roj. 31. 12. 1966, Goli Vrh 2b 16
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Janez Martinčič, roj. 22. 6. 1969, Dolge Njive 7 24
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Janez Košir, roj. 26. 1. 1967, Dolge Njive 11 5
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE GORENJA VAS  POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
Številka: 041004/2018207
Gorenja vas, 20. 11. 2018

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti 

v Občini Gorenja vas - Poljane
na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018

KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS
Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na volitvah 

za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI GORENJA VAS je občinska 
volilna komisija na seji 20. novembra 2018 ugotovila, da so na rednih 
lokalnih volitvah 18. novembra 2018 v svet krajevne skupnosti pos
amezni kandidati prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Dušan Podobnik, roj. 26. 11. 1973, Gorenja Dobrava 35 56
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Antonija Oblak, roj. 8. 5. 1958, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15  32
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Vladimir Kavčič, roj. 29. 11. 1968, Gorenja Dobrava 11 58
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 2 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. Vincenc Kavčič, roj. 2. 2. 1954, Žirovski Vrh Sv. Antona 2 58
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Marija Prosen, roj. 8. 2. 1959, Lajše 9 63
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Luka Kržišnik, roj. 10. 3. 1981, Dobravšce 24 141
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
4. Jana Rojc, roj. 22. 11. 1964, Dolenja Dobrava 36 70
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Mirjana Možina, roj. 19. 6. 1959, Dolenja Dobrava 37 131
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
6. Stanislav Homec, roj. 15. 12. 1962, Dolenja Dobrava 26 154
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Ladislav Klemenčič, roj. 19. 5. 1962, Gorenja vas, Vršajn 2 88
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Marija Mlinar, roj. 21. 10. 1961, Gorenja vas, Poljanska cesta 100 120
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 4 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Marija Knafelj, roj. 18. 1. 1956, Srednje Brdo 2a 107
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Marijan Štremfelj, roj. 9. 9. 1952, Volaka 24 184
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 5 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Damjan Košir, roj. 2. 1. 1997, Leskovica 27 55
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Klemen Mezeg, roj. 13. 11. 1996, Debeni 4 83
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI GORENJA VAS:
1. Vladimir Kavčič, roj. 29. 11. 1968, Gorenja Dobrava 11
2. Dušan Podobnik, roj. 26. 11. 1973, Gorenja Dobrava 35
3. Stanislav Homec, roj. 15. 12. 1962, Dolenja Dobrava 26
4. Luka Kržišnik, roj. 10. 3. 1981, Dobravšce 24
5. Mirjana Možina, roj. 19. 6. 1959, Dolenja Dobrava 37
6. Marija Mlinar, roj. 21. 10. 1961, Gorenja vas, Poljanska cesta 100
7. Ladislav Klemenčič, roj. 19. 5. 1962, Gorenja vas, Vršajn 2
8. Marijan Štremfelj, roj. 9. 9. 1952, Volaka 24
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VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Karolina Martinčič, roj. 8. 7. 1965, Zadobje 4 22
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. Stanislav Bizovičar, roj. 20. 11. 1959, Zadobje 13a 39
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 4 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Jožefa Maček, roj. 5. 2. 1966, Brebovnica 13a 12  
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2. Viljem Potočnik, roj. 17. 1. 1970, Brebovnica 14 6
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI LUČINE:
1. Tadej Kavčič, roj. 2. 1. 1983, Lučine 45
2. Blaž Dolinar, roj. 29. 1. 1971, Lučine 20b
3. Irena Jereb, roj. 16. 8. 1969, Lučine 42
4. Janez Martinčič, roj. 22. 6. 1969, Dolge Njive 7
5. Silvan Huber, roj. 31. 12. 1966, Goli Vrh 2b
6. Stanislav Bizovičar, roj. 20. 11. 1959, Zadobje 13a
7. Karolina Martinčič, roj. 8. 7. 1965, Zadobje 4
8. Jožefa Maček, roj. 5. 2. 1966, Brebovnica 13a
9. Viljem Potočnik, roj. 17. 1. 1970, Brebovnica 14

KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na volitvah 

za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJANE NAD ŠKOFJO 
LOKO je občinska volilna komisija na seji 20. novembra 2018 ugotovi
la, da so na rednih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 v svet krajevne 
skupnosti posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. Franc Dolenec, roj. 10. 2. 1955, Hotovlja 37 86
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Janez Klemenčič, roj. 29. 8. 1949, Predmost 27 62
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Aleš Šubic, roj. 6. 6. 1972, Hotovlja 90 66
predlagatelj: Aleš Šubic in skupina volivcev
4. Martina Košir, roj. 8. 11. 1969, Bukov Vrh 6 63
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 2 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. Jakob Stanonik, roj. 1. 7. 1974, Smoldno 3a 94 
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Marija Pisk, roj. 25. 2. 1952, Srednja vas - Poljane 23 73
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Igor Bogataj, roj. 3. 10. 1968, Srednja vas - Poljane 10 88
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Anton Debeljak, roj. 29. 4. 1956, Poljane nad Škofjo Loko 135 117
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 3 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. Frančiška Dolenec, roj. 30. 5. 1955, Lom nad Volčo 4 52
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Matej Šink, roj. 10. 5. 1992, Delnice 26 79
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 4 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Mateja Primožič, roj. 13. 2. 1976, Gorenje Brdo 10a 77
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Jakob Petrovčič, roj. 24. 7. 1999, Malenski Vrh 2 43
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJANE 
NAD ŠKOFJO LOKO:
1. Franc Dolenec, roj. 10. 2. 1955, Hotovlja 37
2. Aleš Šubic, roj. 6. 6. 1972, Hotovlja 90
3. Martina Košir, roj. 8. 11. 1969, Bukov Vrh 6
4. Anton Debeljak, roj. 29. 4. 1956, Poljane nad Škofjo Loko 135
5. Jakob Stanonik, roj. 1. 7. 1974, Smoldno 3a

6. Igor Bogataj, roj. 3. 10. 1968, Srednja vas - Poljane 10
7. Matej Šink, roj. 10. 5. 1992, Delnice 26
8. Frančiška Dolenec, roj. 30. 5. 1955, Lom nad Volčo 4
9. Mateja Primožič, roj. 13. 2. 1976, Gorenje Brdo 10a
10. Jakob Petrovčič, roj. 24. 7. 1999, Malenski Vrh 2

KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ
Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na volitvah 

za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI SOVODENJ je občinska 
volilna komisija na seji 20. novembra 2018 ugotovila, da so na red
nih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 v svet krajevne skupnosti 
posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov:

VOLILNA ENOTA 1 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. Martina More, roj. 14. 3. 1985, Sovodenj 29 27
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev
2. Tomo Peternelj, roj. 4. 3. 1975, Sovodenj 13 43
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev
3. Metod Ambrožič, roj. 5. 6. 1969, Sovodenj 41 25
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. Martin Kumer, roj. 11. 11. 1987, Podjelovo Brdo 16 41
predlagatelj: Marko Bajt in skupina volivcev
2. Zvonko Dolinar, roj. 13. 6. 1963, Stara Oselica 2 52
predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Stanko Bajt, roj. 28. 4. 1961, Podjelovo Brdo 18a 45
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev
4. Tina Peternelj Mravlje, roj. 5. 9. 1979, Podjelovo Brdo 13 7
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev
5. Metka Šturm, roj. 25. 10. 1972, Stara Oselica 66 18
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev
6. Ana Marija Jereb Bervar, roj. 22. 7. 1991, Podjelovo Brdo 19 16
predlagatelj: Marko Bajt in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Helena Živkovič, roj. 18. 8. 1950, Hobovše pri Stari Oselici 17 7
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev
2. Jože Šifrar, roj. 3. 3. 1961, Stara Oselica 6a 24
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4 (voli se tri kandidate) Število glasov
1. David Treven, roj. 2. 12. 1992, Laniše 11 34
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev
2. Nataša Jezeršek, roj. 14. 3. 1971, Nova Oselica 5 17
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev
3. Gabrijel Podobnik, roj. 1. 11. 1958, Javorjev Dol 7 15
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI SOVODENJ:
1. Tomo Peternelj, roj. 4. 3. 1975, Sovodenj 13
2. Martina More, roj. 14. 3. 1985, Sovodenj 29
3. Metod Ambrožič, roj. 5. 6. 1969, Sovodenj 41
4. Zvonko Dolinar, roj. 13. 6. 1963, Stara Oselica 2
5. Stanko Bajt, roj. 28. 4. 1961, Podjelovo Brdo 18a
6. Martin Kumer, roj. 11. 11. 1987, Podjelovo Brdo 16
7. Jože Šifrar, roj. 3. 3. 1961, Stara Oselica 6a
8. Helena Živkovič, roj. 18. 8. 1950, Hobovše pri Stari Oselici 17
9. David Treven, roj. 2. 12. 1992, Laniše 11
10. Nataša Jezeršek, roj. 14. 3. 1971, Nova Oselica 5
11. Gabrijel Podobnik, roj. 1. 11. 1958, Javorjev Dol 7

KRAJEVNA SKUPNOST TREBIJA
Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na volitvah 

za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI TREBIJA je občinska 
volilna komisija na seji 20. novembra 2018 ugotovila, da so na red
nih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 v svet krajevne skupnosti 
posamezni kandidati prejeli naslednje število glasov:



12

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
ZUJF, 14/15ZUUJFO, 11/18ZSPDSLS1 in 30/18) in 10. člena 
Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Gorenjske št. 24/99, 
Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas  Pol
jane na 1. redni seji, 4. decembra 2018, sprejel naslednji

S K L E P

Milanu Janezu Čadežu, rojenemu 11. 5. 1966, stanujočemu Gorenja 
Dobrava 36, Gorenja vas, preneha mandat člana občinskega sveta, 
ker se je po potrditvi mandata župana pisno nepreklicno odpovedal 
pravici do tožbe zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta 
po drugem odstavku 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi.

Mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega kandidata 
z liste SDS – Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti, Žana 
Mahniča, roj. 12. 1. 1990, Blegoška ulica 20, Gorenja vas.

Številka: 032006/2018
Gorenja vas, 4. decembra 2018

Marija Guzelj,
predsedujoča članica občinskega sveta

4. Karla Šturm, roj. 17. 11. 1991, Podgora 20
5. Tomaž Jereb, roj. 9. 2. 1989, Fužine 24
6. Irena Bogataj, roj. 31. 12. 1972, Fužine 10
7. Miha Mrak, roj. 5. 1. 1980, Stara Oselica 26
8. Lucija Klemenčič, roj. 15. 12. 1991, Stara Oselica 37
9. Boris Žnidarčič, roj. 1. 6. 1964, Kladje 10

Namestnik predsednika Občinske volilne komisije 
Občine Gorenja vas - Poljane

Marko Justin

Kot je povedal predsednik KS Poljane Anton 
Debeljak, veliko skrb namenjajo vzdrževanju že 
asfaltiranih cest, pa tudi novim preplastitvam 
daljših cestnih odcepov. V letošnjem letu so tako 
poleg ureditve omenjene ceste v Hotoveljski 

Krajevna skupnost (KS) Poljane

Z urejanjem cest bodo nadaljevali tudi v novem letu
V Hotoveljski grapi so se zaključila dela po poplavah leta 2014. Dokončali so še 
ureditev ceste, ki so jo v dolžini 1500 metrov s finim asfaltom preplastili in na dveh 
odsekih uredili uporni zid. Letos so iz proračuna KS Poljane za asfaltiranje sedmih 
odcepov cest v dolžini 1250 metrov namenili skupno dobrih 81.000 evrov.

Asfaltiranje ceste v Poljanah, odcep Svejnakar
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grapi z občinskimi sredstvi na novo utrdili in 
asfaltirali še odsek ceste Zakobiljek–Volča (720 
metrov), odcep Gorenje Brdo na Malenskem 
Vrhu (150 metrov), odcep Bukov Vrh v Hotovlji 
(500 metrov), tudi v Dobju so z ukinitvijo starega 

uvoza z državne ceste na novo preplastili del 
ceste skozi vas v dolžini 300 metrov.

V sklopu obnov cest v KS Poljane še niso 
uredili cestnega odseka na poti od mostu čez 
Soro do začetka vasi Hotovlja oz. do dela 
ceste ob začetku Hotoveljske grape. Ta odsek 
ceste je prav tako v slabem stanju. Po besedah 
Debeljaka bodo ta del začeli urejati v okviru 
projekta protipoplavne varnosti Poljan, ki naj bi 
se začel prihodnje leto. »Ob urejanju poplavne 
varnosti Poljan se bo uredila in poglobila struga 
Ločilnice, pod Žagarjem se bo prestavila struga 
reke Sore, s tem pa bo po Polah na desni strani 
Sore nastala širša zelenica, ki je predvidena za 
kopališče,« pove in doda, da bodo ob izgradnji 
novega mostu čez Soro zgradili še krožišče, 
ki bo nadomestilo sedanje semaforizirano 
križišče. Na tem odseku in proti cerkvi ter 
Predmostu bodo uredili cesto z vso potrebno 
infrastrukturo. Predvidevajo ureditev pločnika, 
na določenih odsekih bodo vgradili cevi za 
optiko, pogovori pa tečejo tudi o razsvetljavi. 
Po besedah predsednika KS Poljane trenutno 
tečejo postopki za pridobitev dokumentacije na 
državni ravni, predvidevajo pa, da bodo najprej 
začeli z izgradnjo novega mostu in krožišča. V 
KS Poljane bodo sicer tudi v letu 2019 največ 
sredstev iz proračuna KS namenili prav za 
obnovo in novo asfaltiranje cest. 

Kristina Z. Božič

VOLILNA ENOTA 1 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Roman Kokalj, roj. 20. 3. 1960, Trebija 47 46
predlagatelj: Rudolf Kokelj in skupina volivcev
2. Matjaž Šifrar, roj. 17. 1. 1968, Trebija 63 40
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. Irma Oblak, roj. 29. 4. 1969, Trebija 28 36
predlagatelj: Rudolf Kokelj in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Karla Šturm, roj. 17. 11. 1991, Podgora 20 27
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Valentin Frelih, roj. 6. 2. 1970, Podgora 23 41
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Tomaž Jereb, roj. 9. 2. 1989, Fužine 24 31
predlagatelj: Rudolf Kokelj in skupina volivcev
2. Irena Bogataj, roj. 31. 12. 1972, Fužine 10 22
predlagatelj: Rudolf Kokelj in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4 (voli se dva kandidata) Število glasov
1. Miha Mrak, roj. 5. 1. 1980, Stara Oselica 26 31
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2. Lucija Klemenčič, roj. 15. 12. 1991, Stara Oselica 37 28
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 5 (voli se enega kandidata) Število glasov
1. Boris Žnidarčič, roj. 1. 6. 1964, Kladje 10 8
predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI TREBIJA:
1. Roman Kokalj, roj. 20. 3. 1960, Trebija 47
2. Matjaž Šifrar, roj. 17. 1. 1968, Trebija 63
3. Valentin Frelih, roj. 6. 2. 1970, Podgora 23
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Malo več kot 40 odstotkov volilnih 
upravičencev v naši občini je prispevalo svoj 
glas na volitvah za člane občinskega sveta. 
V treh volilnih enotah smo izbrali 17 pred
stavnikov, in sicer v prvi (KS Poljane in KS 
Javorje) in tretji (vzhodni del KS Gorenja vas in 
KS Lučine) po šest in v drugi (KS Trebija, KS 
Sovodenj in preostali del KS Gorenja vas) pet. 
Največ jih je iz SDS (sedem), sledijo Barbara 
Radič in skupina volivcev ter Nova Slovenija 
(po trije), SLS (dva) ter Desus in SD (po eden). 
Kot svetnik je bil izvoljen tudi Milan Čadež. 
Ker bo še naprej župan, svetniški mandat dobi 
naslednji kandidat na listi SDS. To je Žan 
Mahnič, njegov mandat so svetniki potrdili na 
prvi seji občinskega sveta. 

Ciril Alič 
inženir 
strojništva, 
upokojenec, 
Murave, SDS 

Cestna infra
struktura je potreb
na obnove v ve
likem delu občine, 
še posebej je njeno 
stanje kritično v 
naši krajevni skup
nosti. Poleg tega bo v KS Javorje treba izpeljati 
še veliko projektov, kot so izgradnja nove šole 
z vrtcem, gasilskega doma, ureditev centra 
Javorij, izgradnja mrliške vežice … Zavze
mal se bom za projekte, ki bodo občanom, 
predvsem pa mladim, zagotavljali možnost 
zaslužka in pogoje za dostojno življenje v 
občini. Možnosti vidim v razvoju turizma z 
ohranjanjem podeželske kulturne dediščine ter 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot tudi v 
obrtni in podjetniški dejavnosti. Zanesljivost 
električnega in ustreznost telekomunikacijskega 
omrežja (optike) so v velikem delu občine 
še velik izziv. Podpiral bom pobude, ki bodo 
prispevale k hitrejšemu razvoju tega omrežja. 
Trudil se bom, da bo sodelovanje med gasilci 
in občino še naprej tako zgledno. 

Stanko Bajt 
orodjar, delo-
vodja, Podjelovo 
Brdo, SDS

Prizadeval in 
zavzemal se bom 
za čim bolj ena
komeren razvoj 
vseh delov občine 
in s tem za raz
voj podeželja, za 
dokončanje vseh 
nedokončanih projektov v občini, za rekon
strukcijo in preplastitev občinskih cest, ki so v 

Lokalne volitve 2018

Predstavljamo novi občinski svet
Nove člane občinskega sveta smo prosili za predstavitev. Odgovarjali so na 
vprašanje, kakšen je bil njihov motiv za kandidaturo, kaj želijo spremeniti v 
občini in za katere projekte se bodo zavzemali.

zelo slabem stanju in je zanje namenjenih veliko 
premalo finančnih sredstev. Prav tako se bom 
zavzemal za rekonstrukcijo državnih cest, še 
posebej ceste Trebija–Sovodenj, za dokončanje 
avtobusne postaje na Sovodnju ter energetsko 
sanacijo podružnične šole. Prostovoljnim 
gasilskim društvom v občini je treba povečati 
finančna sredstva in še bi lahko našteval. Če 
povzamem: zavzemal se bom za vse, kar je v 
dobrobit našim občankam in občanom.

Stanislav  
Bizovičar

mizar, upoko-
je nec, Zadobje, 
NSi

Najprej najlepša 
hvala vsem za pod
poro na volitvah. 
Kot predstavnik 
iz lučinske kra
jevne skupnosti 
se bom zavzemal 
za čimprejšnjo ureditev novega vodovoda v 
Lučinah. Rekonstrukcija regionalne ceste med 
Lučinami in Suhim Dolom, ki je v zelo slabem 
stanju in prepotrebna obnove, je zdaj v pro
gramu Direkcije za ceste. Kolikor bo mogoče, 
bomo poskušali vplivati, da bodo dela čim prej 
stekla. Na območju naše krajevne skupnosti je 
sicer potrebno obnoviti še nekaj krajevnih cest, 
v občinskem proračunu bi se morala tudi čim 
prej zagotoviti sredstva za ureditev poslovil
nega objekta in ob 80letnici podružnične šole 
prihodnje leto za ureditev okolice. Sicer pa 
bom zagovarjal enakomeren razvoj v občini in 
podpiral dobre in potrebne projekte.

Uroš Čadež
univ. dipl. prof. 

športne vzgoje, 
učitelj športne 
v z g o j e ,  S re d -
nja vas, Barbara 
Radič in skupina 
volivcev  

Najprej najlepša 
hvala vsem za zau
panje. V mandatu 
se bom zavzemal 
za nadaljnji premišljen razvoj občine, ki bo 
mlade še naprej prepričeval, da ostanejo oziro
ma se po šolanju vrnejo, in vsem generacijam 
omogoči kakovostno življenje. Razvoj, gradnja 
in obnova infrastrukture naj bodo naravnani 
tako, da bodo smiselno služili prebivalcem 
in hkrati spoštovali naravo. V občini bom 
podpiral razvoj in čim širšo dostopnost kako
vostne dopolnilne aktivnosti na kulturnem in 
športnem področju, ki bo v prvi vrsti bogatila 
naša življenja ter prispevala k turistični pre

poznavnosti. Povezovanje med ljudmi prinaša 
na vseh področjih napredek, zato bom dobre 
predloge krajanov tudi izpostavil in zagovarjal 
na sejah ter spremljal njihovo izvedbo.

Anton Debeljak
orodjar, upo-

kojenec, Poljane, 
SDS

Prihajam iz KS 
Poljane, kjer sem 
bil pretekla dva 
mandata predsed
nik krajevne skup
nosti in en mandat 
občinski svetnik. 
Za nov mandat se 
vam, spoštovani volivci, prav lepo zahvalju
jem za podporo. Zavzemal se bom za interese 
kraja, od koder prihajam. Ker ima naša občina 
več kot 385 kilometrov lokalnih cest in javnih 
poti, bo potrebno v tem mandatu nameniti več 
sredstev za obnovo že asfaltiranih cest. Ker pa 
imamo še veliko občanov, ki se še vedno vozijo 
po makadamskih cestah, bodo potrebni pogo
vori o drugačnem pristopu in reševanju cestne 
infrastrukture. Podpiram čimprejšnjo izvedbo 
protipoplavne ureditve Poljan, prav tako pa 
tudi vse projekte, ki jih je župan predstavil v 
predvolilnem obdobju. Prav tako bo potrebno 
nadaljevati s širitvijo optičnega omrežja. Ker 
smo občina z velikim številom rojstev, z ve
seljem podpiram izgradnjo in sanacijo objektov, 
ki so namenjeni najmlajšim. 

Zvonko Dolinar
kmetijski teh-

nik, kmetovalec, 
Stara Oselica, 
SLS

Zavzemal se 
bom za enako
p r a v e n  r a z v o j 
občine, tudi bolj 
oddaljenih krajev. 
Pospešiti je treba 
obnavljanje lokal
nih in krajevnih cest. Zavzemal se bom za 
stvari, ki ljudi združujejo – tako v vsakdanjem 
življenju in delu kot pri delovanju v društvih. 
V občini je delež kmetijstva dokaj velik, zato je 
prav, da se sliši tudi glas kmetovalecv. Ljudem, 
ki so pripravljeni obdelovati kmetije, največkrat 
hribovske, je treba pomagati, ker veliko pripo
morejo k lepoti in urejenosti naše občine. Poleg 
tega pridelujejo kakovostno hrano, ki jo lahko v 
večji meri porabimo v lokalnem okolju.

Marija Guzelj 
upokojenka, Hotavlje, SDS 
Kot aktivna občanka spremljam razvoj 

občine že od njenega nastanka. Opažam, da se 
življenje občanov zadnjih deset let pospešeno 
izboljšuje. Čeprav vem, da so želje občanov 
vedno večje od finančnih zmožnosti občine, je 
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moja želja ob iz
volitvi, da s svojim 
glasom pripomo
rem k uresničitvi 
projektov, ki nas 
čakajo  nas led
nja štiri leta. Kot 
občinska svetnica 
se bom zavzemala 
za teme, ki so v 
dobrob i t  vsem 
občanom. Sama 
veliko načrtujem, 
zato želim sodelovati pri spodbujanju dobrih 
praks v turizmu, skrbi za urejeno okolje ter 
pospeševanju in razvoju športne in kulturne 
aktivnosti občanov. Želim biti povezovalni člen 
med občani in občino. 

Janez Hrovat
univ. dipl. inž. 

elektrotehnike, 
pomočnik direk-
torja področja, 
Žabja vas, NSi 

Deloval in na
daljeval bom s 
sloganom »NSi 
misli resno na naše 
kraje«. Verjamem, 
da si bomo tako 
župan kot tudi vsi izvoljeni člani občinskega 
sveta prizadevali za nadaljnji razvoj občine in 
kakovost življenja vseh občanov. Papir prenese 
vse – obljube in želje! V obdobju lagodja in naše 
samozadostnosti postaja lokalna samouprava 
vse bolj nezanimiva in na stranskem tiru; ni 
žara, ni borbe, ljudje se ne želijo izpostaviti. 
Pokazatelj stanja je tudi volilna udeležba, ki je 
bila letos izredno nizka, celo deset odstotkov 
nižja od državnega povprečja. Moj glas je glas 
za ohranjanje in spodbujanje aktivnega življenja 
na področju kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti, glas za povezovanje in dobrohot
nost, glas za gospodarski napredek in dobro 
infrastrukturo. Naj torej različne ideje in pogledi 
izklešejo najboljše rešitve in predloge. 

Polona Mlinar 
Biček

prof .  mate-
ma tike in raču-
n a l n i š t v a , 
mag. znanosti, 
učiteljica mate-
matike ,  Lesk-
ovica, Barbara 
Radič in skupina 
volivcev 

Pri oblikovanju 
liste Barbare Radič in skupine volivcev me je 
vodila želja po izboljšanju pogojev za delo in 
prosti čas vseh nas, ki imamo radi Poljansko 
dolino in nam predstavlja naš dom. Nimam 
političnih izkušenj, vem pa, da lahko konstruk
tivno sodelujem z vsemi, ki jim nista pomembni 
zgolj politična ali ideološka opredeljenost, 
ampak delavnost, poštenost in želja po razvoju 
naše občine. Občanom in občankam se zavezu
jem, da bom vedno ravnala v njihovo dobro. 

Glede na to, da sem učiteljica v OŠ, je zagotovo 
moje najmočnejše področje vzgoja ter skrb za 
našo mladino. Storila bom vse potrebno, da se 
izobraževalni, zdravstveni, socialni in kulturni 
standardi v naši občini ne bodo slabšali. V ve
selje mi bo sodelovati z ljudmi, katerih skup ni 
interes je boljša prihodnost za vse lokalno 
prebivalstvo.

Roman Kokalj
komercialni 

t eh n ik ,  vod ja 
prodaje, Trebija, 
Desus

Zavzemal se 
bom, da se občina 
začne razvijati po 
vseh krajih ena
kovredno, to si 
ljudje zaslužijo; 
da bo imel vsak 
dostop do kakovostne pitne vode; za skrb za 
ostarele, ki jim je treba omogočati kakovostno 
življenje. Razmišljati moramo začeti o varo
vanih stanovanjih, ki so več kot potrebna. 
V naših krajih je kar nekaj objektov, kjer bi 
lahko z malce dobre volje postorili tudi to. Ker 
izhajam iz gasilskih vrst, sem bom zavzemal 
za poseben status gasilskih društev v občini 
in za zadovoljivo količino sredstev za njihovo 
delovanje. In na koncu seveda za dobro in 
uspešno delovanje naše občine: da bo življenje 
v njej čim bolj kakovostno za vse občane po 
vseh grapah in obronkih, da bodo vsi imeli 
občutek, da niso pozabljeni in da se vsi, tudi 
zaposleni na občini, skupaj trudimo za boljše 
in kakovostnejše življenje naših občanov, da bo 
njihov glas slišan in upoštevan.

Jurij Krvina
diplomirani 

upravni organi-
zator, samostojni 
podjetnik, Gore-
nja vas, SD

Že peti mandat 
se bom trudil vz
postaviti zavest, da 
občina potrebuje 
krovni dokument, 
in sicer dolgoročno 
strategijo občine. Dokument, kateremu lahko vsi 
sledimo in usmerjamo v njegovo uresničevanje 
svojo energijo, je potrebno sestaviti skupaj z 
idejami in znanjem občanov. Moja naloga bo 
tudi spodbuditi vse, ki sodelujejo pri večjih 
investicijah, da na koncu pripravijo podrobno 
poročilo, ki bo na voljo svetnikom. Ker pri
hajam iz Gorenje vasi, bo moja naloga tudi 
vzpostavitev dialoga med Občino Gorenja vas 
 Poljane, KS Gorenja vas in PGD Gorenja vas 
pri reševanju prostorske problematike društva. 
Prav tako se bom še naprej zavzemal za kako
vostne in  hitrejše rešitve na področju varstva 
otrok in starejših.

Žan Mahnič
diplomirani obramboslovec, poslanec v 

Državnem zboru RS, Gorenja vas, SDS
Kot občinski svetnik se bom zavzemal za 

realizacijo projek
tov, ki smo jih v 
občinskem odbo
ru SDS občanom 
obljubili pred volit
vami. Na začetku 
m a n d a t a  b o m 
podal pobudo za 
čimprejšnjo posta
vitev Fortunove 
brvi, prav tako pa 
bom predlagal, da 
na lokaciji nekdan
jega Gidorja do konca mandata zaživi medgene
racijski center, ki ga naša občina potrebuje. 
V naslednjem občinskem prostorskem načrtu 
moramo poskrbeti za več zazidljivih parcel 
za mlade družine. Še naprej se bom zavze
mal za krepitev Poljanske doline kot turistične 
znamenitosti, pri čemer moramo stremeti k 
inovativnosti in atrakcijam, ki bi nas na lest
vici prepoznavnosti uvrstile še višje. Glede na 
to, da našo občino zastopam tudi v Državnem 
zboru RS, pa bom posebej osredotočen na tiste 
projekte, kjer lahko kot poslanec najbolj pripo
morem k njihovi uresničitvi.

Mirjana Možina 
diplomirana 

e k o n o m i s t k a , 
višja f inančna 
inšpektorica, Do-
lenja Dobrava, 
NSi

Tokratno zau
panje  vol ivcev 
želim upravičiti z 
zavzemanjem za 
enakomerno raz
porejenost projektov v občini. V Gorenji vasi 
bodo prve aktivnosti usmerjene v izgradnjo For
tunove brvi. Drugi že začeti projekt bo izdaja 
zbornika o življenju in delu nekoč in danes 
na območju naselij Gorenje vasi in Hotavelj. 
Potrebno je ustvariti pogoje za nakup oziroma 
gradnjo stanovanj za mlade družine, s pomočjo 
na domu in drugimi oblikami pomoči je treba 
omogočiti starejšim, da čim dlje ostajajo v 
domačem kraju, ter ustvariti pogoje za zapos
lovanje mladih v domačem okolju. Aktivno 
bom spremljala pripravo proračuna, da bo zajel 
vse generacije in da se bo okrepilo financiranje 
komunalne infrastrukture (ceste, vodovodi, 
kanalizacija). Področje družbenih dejavnosti 
– šolstvo, predšolska vzgoja, kultura, šport, 
zdravstvo in socialno varstvo zahtevajo enake 
možnosti koriščenja storitev vsem občanom, 
zato bo potrebno zagotoviti manjkajoče prostor
ske in kadrovske 
vire.

Martin Oblak 
p r o f e s o r 

n e m š k e g a  i n 
latin skega jezi-
ka, Gorenja vas, 
Barbara Radič in 
sku pina volivcev

Zaupanje vo
livcev bom skušal 
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Novi predsedniki krajevnih skupnosti
Prve sestanke v novem sklicu so imeli 
že tudi po krajevnih skupnostih in izvolili 
nove predsednike. To so: v Gorenji vasi 
Mirjana Možina, v Poljanah Anton Debeljak, 
v Javorjah Ciril Alič, v Lučinah Stanislav 
Bizovičar, na Trebiji Miha Mrak in na Sovodnju 
Stanko Bajt.

upravičiti tako, da bom podprl vse dobro zastav
ljene, perspektivne in finančno vzdržne pro
jekte na področju infrastrukture, gospodarstva, 
kmetijstva, sociale, ekologije, turizma. Posebno 
skrb bom namenjal področjem izobraževanja, 
kulture in športa. Gasilcem in drugim hu
manitarnim delavcem bom z zavzemanjem 
za njihove potrebe vrnil vsaj majhno uslugo. 
Zavzemal se bom za dostopnost stanovanj in 
zazidljivih zemljišč večjemu krogu ljudi. Med 
konkretnimi prioritetami bodo med drugim 
dokončanje gasilskega doma v Gorenji vasi, 
obnova cestnega odseka Gorenja vas–Hotavlje, 
s tem povezana varna pot za pešce na relaciji 
Pompežev klanec–Gorenja vas ter izgradnja 
težko pričakovane Fortunove brvi. Vse to 
ob upoštevanju uravnoteženosti med vsemi 
generacijami in vsemi krajevnimi skupnostmi, 
ob medsebojnem spoštovanju in kulturnem 
dialogu.

Peter Peternel
d i p l .  i n ž . 

a g r o n o m i j e , 
mizar, Gorenja 
Žetina, SLS

Vsem volivkam 
in volivcem se 
zahvaljujem za iz
kazano podporo. 
Zavzemal se bom 
za enotnejši razvoj 
na vseh območjih 
občine, za aktivnejši cestni program, zlasti v 
hribovitem delu občine so ceste v zelo slabem 
stanju. Cestno omrežje se hitreje stara, kot se 
obnavlja. Dobra ter varna cestna infrastruktura 
je osnova za ohranjanje, razvoj ter obdelanost 
podeželja. Zavzemal se bom za večjo podporo 
kmetijstvu, gospodarstvu, turizmu ter drugim 
panogam v našem kraju. Tudi varna pot v šolo 
je v hribovitem delu občine še vedno nezado
voljiva ter v nekaterih primerih neprimerna. 
V Javorjah je potrebno zgraditi šolo, vrtec 
in poslovilni objekt ter urediti središče vasi. 
Podpiral in sodeloval bom pri do zdaj začrtanih 
projektih v občini.

Marija Prosen
š iv i l j a ,  up -

okojenka, Lajše, 
SDS

Z velikim zani
manjem spremljam 
delo naše občine 
in z zadovoljst
vom ugotavljam, 
da se je življenje 
občanov v zadn
jem desetletju pre
cej izboljšalo. Spremembe so vidne na vsakem 
koraku. Kot aktivna občanka sem že v pretek
losti opozarjala na pomanjkljivosti, zato sem 
se na predlog občinskega odbora moje stranke 
z veseljem odločila za kandidaturo, kajti le 
tako bo moj glas tudi odločal. V prihodnjih 
štirih letih na izvedbo čaka veliko projektov, 
ki jih seveda podpiram. Predvsem se veselim 
izgradnje Gorenjskega kolesarskega omrežja 
tudi čez našo dolino, s katerim bo poskrbljeno 

za večjo varnost kolesarjev kakor tudi ostalih 
udeležencev v prometu. Zavzemala pa se bom 
tudi za svoj domači kraj Lajše, kjer za varno pot 
do Gorenje vasi nujno potrebujemo pločnik in 
javno razsvetljavo. 

Irena Tavčar
diplomirana 

upravna orga-
nizatorka, up-
okojenka, Javor-
je, SDS

V zadnjih dveh 
mandatih članstva 
v občinskem svetu 
s e m  d o d o b r a 
spoznala delovanje 
občine. Da je do
bro, razvojno, v korist občank in občanov, se 
vidi na vsakem koraku, to dokazujejo pozitivni 
kazalniki, ki nas uvrščajo v sam vrh na državni 
ravni. Prepričana sem, da k temu veliko pripo
morejo složen občinski svet in organi v sestavi. 

Ker je v naslednjih štirih letih pred nami veliko 
projektov, ki bodo še izboljšali življenjske 
pogoje občanov, odločitev za ponovno kandi
daturo ni bila težka. Ker sem doma v Javorjah, 
se bom zavzemala za čimprejšnjo izgradnjo 
nove šole in ureditev centra vasi. Žal pa ostaja 
nedorečena izgradnja poslovilne vežice, kar se 
zaradi težav s pridobivanjem ustrezne lokacije 
že vse predolgo vleče – tudi na rešitev te težave 
upam v tem mandatu. 

Zbrala: Milka Bizovičar

Konstitutivna seja 
občinskega sveta
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Na konstitutivni, 1. redni seji so se kandidati za člane Občinskega sveta Občine Gorenja 
vas  Poljane, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2018, sestali 4. decembra.

Potrdili so mandate vseh izvoljenih kandidatov za člane občinskega sveta. Po potrditvi man
data Milana Janeza Čadeža za župana Občine Gorenja vas  Poljane in ugotovitvi nezdružljivosti 
funkcije župana občine in člana občinskega sveta, je občinski svet ugotovil in potrdil prehod 
mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste SDS – Slovenske demokratske 
stranke v volilni enoti 3, Žana Mahniča. Na naslednji seji se bodo občinski svetniki sešli še 
pred koncem decembra. O. U.
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Bilo je junija 2015, ko je na Cerkljanskem 
zahrumelo. Prebivalci Cerknega so bili namreč 
seznanjeni z dejstvom, da se v opuščeni tovarni 
Celesa, podjetje, ki se ukvarja z galvaniziranjem, 
pripravlja na postavitev obrata, v katerem bi 
opravljali postopek cianidnega bakrenja. Dej
stvo, da se bodo v obratu uporabljali cianidi, je 
Cerkljane spravil na noge. Cianidi so se namreč 
v preteklosti uporabljali za sodne usmrtitve, 
umore ter kot bojni plin, danes pa se uporabljajo 
v industriji in kmetijstvu ter predstavljajo enega 
najhujših onesnaževalcev okolja. Javnosti najbolj 
znani uporabi cianida sta nedvomno samomor 
nemškega diktatorja Adolfa Hitlerja ter lanski sa
momor Slobodana Praljaka na haaškem sodišču. 

Cerkljanski strokovnjaki so javnosti povedali, 
da bi v primeru požara v skladišču, kjer so shranjeni 
cianidi, morali nemudoma izseliti prebivalce v 
krogu 800 metrov od tovarne, saj bi v nasprotnem 
primeru nevarni plini povzročili takojšnjo smrt. 
Glede na to, da je bila predvidena postavitev gal
vane tik ob Cerknici, pa je bilo izpostavljeno, da bi 
v primeru razlitja zgolj kapljice cianidnega strupa v 
vodo, pomenila pomor vseh živih organizmov med 
Cerknico in Jadranskim morjem. Ker so se pre
bivalci Cerknega zbali za svoje zdravje ter vplivov, 
ki bi jih takšna proizvodnja v centru kraja lahko 
imela na okolje, je bila nemudoma organizirana 
civilna iniciativa ter sklican zbor krajanov. Civilni 
družbi se je pri tem pridružila tudi Ribiška družina 
Idrija, ki je v postavitvi galvane videla ogrožanje 
populacije rib v potokih na Cerkljanskem, ter 
predstavniki gasilskih društev, ki so izpostavili, da 
za primer gašenja požara takšnega obrata nimajo 
ustrezne opreme. Na zboru krajanov 9. junija 2015 
je investitor popustil pod pritiskom civilne družbe 
ter Cerkljanom zagotovil, da galvane v Cerknem 
ne bo. Cerkljani so tako dosegli svoje ter si s tem 
zagotovili čisto in zdravo življenjsko okolje.

Tri leta kasneje smo občani Občine Gorenja 
vas  Poljane zgolj po naključju ugotovili, da je 
družba, ki se je zavzemala za postavitev obrata 
v Cerknem, sedež v septembru 2018 prenesla v 
industrijsko cono Todraž. Po dodatnih poizved
bah je bilo ugotovljeno, da bo enako proizvod
njo, kot je bila načrtovana v Cerknem, to je 
elektrokemični postopek, v katerem s pomočjo 

Zdravju nevarna kemična industrija na Poljanskem
kemikalij (cianidov) na površine izdelkov 
nanašajo kovine, to podjetje opravljalo v naši 
občini. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo obrata 
je v letu 2017 po pridobitvi vseh potrebnih so
glasij izdala Upravna enota Škofja Loka. S strani 
občine kot tudi direktorja družbe GAMIMA, d. o. 
o., pa je bilo zagotovljeno, da so bili vsi postopki 
vodeni skladno z veljavno zakonodajo.

Lokacija galvane v Todražu ni dosti drugačna 
od tiste, ki je bila predvidena v Cerknem, kar 
pomeni, da tako kot v Cerknem, tudi tu predstav
lja dodatna tveganja. V neposredni bližini predvi
denega obrata je potok Todraščica, ki občasno 
poplavlja, kar nedvomno predstavlja nevarnost 
izlitja nevarnih snovi v tekoče vode. Slednje je 
še toliko bolj zastrašujoče ob misli na poplave v 
letu 2014, ki so močno prizadele tudi naše kraje. 
Todraščica se najprej izliva v Brebovščico ta pa 
dalje v Poljansko Soro, kar pomeni, da bi bil v 
primeru izlitja kemikalij poškodovovan oziroma 
uničen večinski del vodovja naše občine. 

Nevarnost za požar je kljub vsem varnostnim 
ukrepom nedvomno večja kot v Cerknem. V 
isti stavbi, kot je predvidena galvana, svojo de
javnost namreč opravlja podjetje, ki se ukvarja z 
brizganjem plastike, nedaleč stran pa je podjetje, 
ki se ukvarja s skladiščenjem in prodajo lesa. 

Najbližja stanovanjska hiša se nahaja le 390 
metrov stran od predvidene proizvodne linije, večje 
število delavcev pa dnevno opravlja delo na območju 
industrijske cone Todraž. Pri tem velja izpostaviti, da 
se strupeni plini v primeru požara ne bi zadrževali 
samo v radiusu 800 metrov, pač pa bi se z ustreznim 
časovnim zamikom in glede na vremenske razmere 
širili dalje po dolini, torej tudi do vrtca na Dolenji 
Dobravi in dalje proti Gorenji vasi. 

Viri: 
• http://www.primorske.si/novice/goriska/ljudi-je-strah--da-bodo-
ziveli-med-strupenimi-izpusti; 
• http://www.primorskival.si/novica.php?oid=6426, • http://www.
primorskival.si/novica.php?oid=6434
• https://www.dnevnik.si/1042822644
• https://www.delo.si/svet/sosescina/praljak-spil-kalijev-cianid-
ki-je-povzrocil-odpoved-srca.html
• http:/ /www.idr i ja.com/03novicadneva/idr i ja-novice-
arhiv/2015/06-10b.htm
• http://www.primorske.si/novice/goriska/investitor-je-klonil-pred-
odlocnim-uporom-cerkljanov
• http://rd-idrija.si/wordpress/sl/galvana-v-cerknem/

Pod vprašaj je postavljen transport nevarnih 
snovi, ki se bodo vozile v galvano, ter nevarnih od
padkov, ki se bodo vozili iz nje. V primeru kakršne 
koli prometne nesreče ali neustrezno zaščitenega 
transporta lahko pride do katastrofalnih posledic. 

Razmere torej niso bistveno drugačne od tis
tih izpred treh let, druga je le občina in drugi smo 
občani. Glede na to, da so Cerkljani iz uvodoma 
navedenih razlogov ostro nastopili proti post
avitvi takšnega obrata v Cerknem ter uspeli in 
jo preprečili, se upravičeno postavlja vprašanje, 
ali bi se morali takšnemu obratu zoperstaviti tudi 
občani Občine Gorenja vas  Poljane. Mar ni 
dovolj, da smo 40 let trpeli vse negativne emisije, 
ki jih je okolju in zdravju povzročal Rudnik 
urana Žirovski vrh in jih glede na obstoječe ra
dioaktivno sevanje ter grozeče drseče odlagališče 
radioaktivnih odpadkov trpimo še danes? Smo 
s takšnim obratom v domačem okolju zgolj 
pridobili novo ekološko bombo?

V času po vrhniškem Kemisu, ko smo bili 
priča katastrofalni ekološki nesreči, kjer je bilo 
glede na izjave odgovornih do usodnega dne vse 
v skladu z zakonom, bi morali biti še toliko bolj 
občutljivi na nevarne dejavnosti v naši okolici, ki 
predstavljajo potencialno grožnjo za naše zdravje 
in okolje. Nedopustno je torej, da v naše okolje 
prihaja dejavnost, ki predstavlja tako visoko 
tveganje. Problem takšnih obremenitev okolja 
ter grožnja zdravju pa ne obremenjujeta le nas, 
pač pa tudi naše zanamce, zato bi bilo potrebno 
temeljito razmisliti, ali si res želimo takšnega 
dolgoročnega tveganja v naši bližnji okolici.

Zaskrbljeni občani 

Presojo vplivov na okolje in izdajo okolje
varstvenega soglasja ureja Zakon o varstvu okolja  
(Uradni list RS, št. 39/06ZVO1UPB1, 49/06
ZMetD, 66/06OdlUS, 33/07ZPNačrt, 57/08
ZFO1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16 in 61/17GZ).V Uredbi o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 
57/15) so določeni posegi, za katere mora nosilec 
nameravanega posega v okolje od Agencije RS 
za okolje (ARSO) zahtevati, da ugotovi, ali je za 
nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo 
vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno 
soglasje. Iz sklepa št. 35405292/201604 z dne 1. 

decembra 2016, ki ga je v zvezi s tem izdal ARSO, 
je navedeno, da investitorju presoje vplivov na 
okolje ni potrebno izvesti.   

Kdaj je občina izvedela za namene 
Gamime, d. o. o., v Todražu?

Občina Gorenja vas  Poljane je kot izvajalka 
javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda, storitev 
zbiranja komunalnih odpadkov in upravljavka 
občinskih cest 17. junija 2016 prejela vlogo za 
izdajo projektnih pogojev za rekonstrukcijo in 
spremembo namembnosti industrijske hale na par
celi 835/4 k. o. Dolenja Dobrava, katere investitor 
(takrat je bil to Jakob Jezeršek) je moral pridobiti 

novo gradbeno dovoljenje za načrtovano rekon
strukcijo in spremembo namembnosti industrijske 
hale. Pri tem velja, da je bila industrijska hala že 
priključena na vso javno infrastrukturo. Po tem 
datumu je bil objekt s strani takratnega lastnika 
prodan podjetju Gamima.

Kaj je občina izvedla za zaščito okolja 
in ljudi pred onesnaževanjem iz objekta 
Gamime, d. o. o., v Todražu? 

Kot že rečeno, je po Zakonu o varstvu okolja 
za presojo vplivov na okolje pristojna Agencija 
Republike Slovenije za okolje. Z vidika varovanja 
okolja in v okviru pristojnosti po 50. ačlenu Zako
na o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 

Kdo je pristojen za oceno vpliva objekta Gamime, d. o. o.,  v Todražu na okolje?

Prejeli smo

POJASNILO UREDNIŠTVA
Po prejemu pisma zaskrbljenih občanov, ki 

smo ga umestili v rubriko Prejeli smo, smo se v 
uredništvu odločili, da poiščemo še odgovore pri 
lastniku podjetja in na občini. Prispevka so poslali 
tako z občinske uprave kot iz podjetja Gamima. 
Oba objavljamo v celoti. Obenem smo se obrnili 
tudi na Upravno enoto Škofja Loka, kjer so nam 
zatrdili, da so podjetju Gamima izdali gradbeno 

dovoljenje, uporabnega pa še ne.
Uredništvo Podblegaških novic
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GAMIMA, d. o. o., se ukvarja s površinsko 
zaščito kovin s postopkom cianidnega bakrenja. 
Postopek cianidnega bakrenja omogoča nanašanje 
finozrnatih prevlek bakra na različne kovine, kot so 
železo,  medenina in podobno. Baker iz kopeli se 
na površino kovine nanaša s pomočjo električnega 
toka v ustrezni kopeli. Uporabi cianidov pri 
bakrenju se za zdaj še ne da izogniti, saj pripravki, 
ki nadomeščajo cianidno bakrenje, trenutno še ne 
dajejo ustreznih lastnosti obdelovancev glede na 
zahteve naših kupcev. Se pa na tem področju veliko 
denarja in časa vlaga v raziskovanje nadomeščanja 
cianidov z manj nevarnimi kemikalijami, in takoj, 
ko bodo lastnosti novih kemikalij dovolj dobre, 
bomo lahko brez posebnih sprememb v podjetju 
prešli na necianidno bakrenje. Mislim, da ta čas 
ni več tako daleč.

V Todražu si urejamo nove sodobne prostore 
za izvajanje naše dejavnosti, s katero se preživlja 
moja mlada družina, jaz in moja dva zaposlena 
sodelavca. V rekonstrukcijo obstoječega objekta 
in nakup nove sodobne opreme za izvajanje gal
vanskih postopkov smo vložili 1,5 milijona evrov. 
Pretežen strošek investicije predstavlja oprema, 
lovilne sklede ter pralnik plinov, ki odsesovani 
zrak iz delavnice pred izpustom v atmosfero očisti 
s posebnim protitočnim pranjem.

Objekt na tej lokaciji še ne obratuje. Lokacijo 
za izvajanje svoje dejavnosti smo pred nakupom 
preverili z več perspektiv (bližina vodovarst
venih območij, poplavna ogroženost, bližina 
stanovanjskih objektov, bližina varovanih 
območij naravne in kulturne dediščine, bližina 
vodotokov, ogroženost zaradi erozije, snega 
in zemeljskih plazov). Pred nakupom lokacije 
smo izdelali tudi hidrološkohidravlično 
študijo, s katero smo preverili možnost poplav 
na območju objekta. Študija je pokazala, da 
stavbe ne bi dosegle niti stoletne poplavne vode, 
vendar smo kljub temu izvedli protipoplavno 
izolacijo objekta do višine 0,5 metra, namestiti 
pa moramo še protipoplavno zaporo vrat, ki 
je sicer že naročena. Četudi bi poplavna voda 
vdrla v objekt, ne bi dosegla kemikalij, saj se 
nahaja zgornji rob kopeli 1,6 metra nad tlemi 

proizvodne hale, kemikalije pa se skladiščijo v 
medetaži na višini 5 metrov.

V neposredni bližini naše delavnice ni stano
vanjskih objektov. Najbližji stanovanjski objekt 
je oddaljen najmanj 390 metrov. Za primerjavo, 
objekte z enako dejavnostjo, kot je naša, v Slo
veniji najdemo v neposredni bližini stanovanjskih 
objektov, tudi v sredi naselij in večjih mest. 

Kot direktorju podjetja se mi zdita 
najpomembnejša zdravje zaposlenih in varovanje 
okolja, zato smo v novih prostorih izvedli številne 
tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zaščitili 
zdravje zaposlenih in preprečili negativen vpliv 
na okolje. V objektu uporabljamo cianide samo 
v trdni obliki, ki jih raztopimo v vodi. Kot taki 
ne predstavljajo nevarnosti ne za zaposlene ne za 
okolje. Cianidi, ki jih uporabljamo v proizvodnji, 
so nevarni, če bi jih pojedli, zato je dostop do njih 
omejen. Edina nevarnost, ki obstaja v podjetju, 
je nesreča, ki bi se eventualno lahko zgodila, in 
sicer, da bi cianidi in aktivator, ki je kisel, prišli 
v stik in bi se pri tem tvoril vodikov cianid. Tve
ganje za tako nesrečo je v podjetju zelo majhno, 
skoraj nično, ker smo ta vidik upoštevali pri 
načrtovanju razporeditve kopeli, lovilnih kinet 
in skladiščenja ter označevanja kemikalij, ki so 
izvedene tako, da fizično preprečijo križanje poti 
cianidov in aktivatorja. Za primer take nesreče so 
v proizvodni hali nameščeni senzorji za vodikov 
cianid, ki sprožijo alarm, pri katerem zaposleni 
takoj zapustijo proizvodni prostor, obenem pa se 
avtomatsko ugasne prezračevanje objekta, tako 
da je izpust v zunanje okolje preprečen. Torej tudi 
v primeru te edine nesreče, ki pomeni tveganje za 
okolje, nevarna snov ne bo prišla v okolje in zato 
okoliški prebivalci ne bodo ogroženi.

S kemikalijami v proizvodnji delajo le za
posleni, ki so za to ustrezno usposobljeni, kar 
pomeni, da natančno poznajo tveganja za delo 
s kemikalijami, pravila uporabe in skladiščenja 
teh snovi in imajo na voljo vso potrebno osebno 
varovalno opremo. Izobraževanja zaposlenih 
bomo redno obnavljali. 

Tla proizvodne hale so oblikovana v obliki 
lovilne sklede, ki je razdeljena na dva dela. 

Navedeno pomeni: kar koli se v proizvodni hali 
razlije, se po dveh ločenih kinetah zbira v zbi
ralnikih odpadnih tekočin. Proizvodni prostori 
objekta so torej urejeni tako, da bi se vse poten
cialno razlite nevarne snovi zadržale v notran
josti objekta in ne more priti do onesnaženja tal 
in podzemne vode, prav tako ne more priti do 
izlitja kemikalij v površinske vode. Skladišče 
kemikalij je urejeno v medetaži objekta, skladno 
z zahtevami za ločeno skladiščenje kemikalij. 

Za primer požara je bila za objekt pred 
začetkom izvajanja rekonstrukcije izdelana 
požarna študija. Od sosednjega proizvodnega 
prostora smo ločeni s požarnim zidom. Naša de
javnost predstavlja majhno požarno ogroženost, 
saj je količina gorljivih snovi v objektu zelo 
majhna, vnetljivih snovi pa pri proizvodnji ne 
uporabljamo, saj so vse naše kopeli na vodni 
osnovi. Torej se naše dejavnosti ne more prim
erjati npr. s Kemisom. Do požara v objektu 
bi lahko prišlo le zaradi okvare na električni 
napeljavi. Začetni požar bi v tem primeru 
začeli gasiti zaposleni, nadaljevali pa poklicni 
in prostovoljni gasilci. Z lokalnimi gasilci smo 
že imeli sestanek. Objekt so si ogledali in po
dali določene predloge za izboljšanje požarne 
varnosti objekta, kot so javljanje požara in 
izboljšanje lovljenja požarnih voda. Z lokalnimi 
gasilci smo se tudi dogovorili za dve skupni 
vaji, ki jih bomo organizirali, da bomo vsi sku
paj bolje pripravljeni na posredovanje v primeru 
eventualnega pojava požara in posredovanje v 
primeru poplav. 

V podjetju smo v fazi podpisovanja pogodb s 
podjetjem za odvoz odpadkov, s svetovalcem za 
kemikalije in pooblaščencem za varstvo okolja, 
ki nas bodo stalno obveščali o spremembah 
za nas relevantne zakonodaje ter nadzorovali 
naše delo in ravnanje. Smo popolnoma odprti 
za sodelovanje z lokalno skupnostjo oziroma 
civilno iniciativo in zaskrbljenimi prebivalci, 
zato smo njihove predstavnike že povabili na 
ogled naših prostorov, tako da se lahko na lastne 
oči prepričajo, kaj in kako delamo.

Lastnik in direktor Mitja Gatej

GAMIMA, d. o. o. – predstavitev 
novih prostorov in dejavnosti v Todražu

in nadaljnje spremembe) je občina v postopku 
izdaje projektnih pogojev in soglasij od investitorja 
zahtevala, da pri projektiranju objekta upošteva vso 
veljavno zakonodajo s področja varovanja okolja, 
cest, voda in graditve objektov. 

Posebno pozornost varovanju okolja je 
občina lahko izvedla v postopku do izdaje 
soglasja za priklop na javno kanalizacijo. Ker 
se je v objektu načrtovalo izvajati površinsko 
zaščito kovin (postopek cianidnega bakrenja), 
je  občina od investitorja (takrat že Gamima, d. 
o. o.) zahtevala, da z ustreznimi dokazili (načrti 
instalacij in arhitekture ter opisi tehnologije) 
opredeli tehnologijo, njeno izvedbo in emisije 

snovi v javno kanalizacijo komunalnih in padav
inskih voda in določi ustrezne varnostne ukrepe. 
V soglasju za kanalizacijo, ki je bilo izdano 
19. aprila 2017, je občina določila vrsto zahtev 
in prepovedi v smeri varovanja voda in javne 
kanalizacije. Če izpostavim le nekatere: v javno 
kanalizacijo komunalnih odpadnih voda lahko 
iz objekta odvaja le komunalno vodo iz sanitarij 
in kuhinje, vse druge odpadke pa mora zbirati 
in oddati pristojnim institucijam z dovoljenji; 
investitor mora zagotavljati tehnično brezhibnost 
in vodotesnost objekta in opreme; objekt mora 
biti opremljen z ustrezno opremo  za preprečitev 
iztoka snovi  v primeru nesreč in izrednih do

godkov. Poleg navedenega je investitor dolžen 
pri obratovanju objekta skladno z zahtevami 
predpisov izvajati vse predpisane monitoringe, 
v primeru neskladnosti ukrepati, prav tako tudi 
zagotavljati varnost pri prevozu, uporabi in 
manipulaciji z nevarnimi kemikalijami in od
padki. Preverjanje ustreznosti in izpolnjevanja 
zahtev iz soglasja se bo izvedlo pri tehničnem 
pregledu. Izdaja gradbenih dovoljenj in uporab
nih dovoljenj je v pristojnosti Upravne enote 
Škofja Loka, in ne občine.

Kristina Knific, višja svetovalka, 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, 

Občina Gorenja vas - Poljane

Kdo je pristojen za oceno vpliva objekta Gamime, d. o. o.,  v Todražu na okolje?
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50. člen zakona določa, da morajo občine 
uskladiti svoje odloke o turistični taksi z na
vedenim novim zakonom najkasneje v treh 
mesecih po njegovi uveljavitvi. Pomembno 
je, da bodo morali od 1. januarja 2019 zaradi 
zahtev novega zakona nastanitveni ponudniki 
turistom poleg turistične takse zaračunati tudi 
promocijski takso, in sicer tako, da bodo 
obračunani turistični taksi dodali 25 odstotkov 
vrednosti. Promocijska taksa je namenjena 
dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistične 
organizacije (STO), zato jo mora občina pre
nakazati na STO. 

Po novem odloku, ki so ga že na seji v 
juniju potrdili občinski svetniki, bo vrednost 
turistične takse po 1. januarju 2019 1,28 evra 
(doslej je bila 1,27 evra; po prvem odstavku 
17. člena novega zakona lahko občina določi 
vrednost takse v znesku do 2,5 evra), vrednost 
promocijske takse pa 0,32 evra, kar skupno 
predstavlja 1,6 evra nadomestila na osebo na 
prenočitev. 

Dražja turistična taksa

S 1. januarjem 1,60 evra na dan
15. marca letos je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki 
prinaša kar nekaj novosti. Občinski svetniki so že sredi leta potrdili novo vrednost 
turistične takse: 1,60 evra na dan, ki začne veljati s 1. januarjem 2019.

Plačevanje takse  
tudi v planinskih postojankah 

Po novem zakonu bodo turistično takso 
plačevali tudi člani Planinske zveze Slovenije 
v planinskih postojankah (po starem zakonu 
so bili plačevanja takse oproščeni). Na novo se 
tako v odlok dodaja tudi 50odstotna oprostitev 
za osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih 
in kočah ter kampih.

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične 
takse upravičen do plačila turistične takse v višini 
50 odstotkov, znaša ta 0,64 evra za prenočitev na 
osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska 
taksa 0,16 evrov, skupna višina obeh taks je tako 
0,80 evra na osebo na dan. 

Takso je treba nakazati  
na račun občine 

Turistično in promocijsko takso zave
zanci poravnajo hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje, nastanitveni obrati pa jo nakažejo 

Najava objave razpisa za najem 
športne dvorane v Gorenji vasi 
Zavod Poljanska dolina obvešča, da bo v 
januarju objavljen Javni razpis za najem 
Športne dvorane Gorenja vas.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da si 
razpis pogledajo na spletnih straneh Zavoda 
Poljanska dolina.

Lucija Kavčič, direktorica

Najnižja brezposelnost v državi 
Na podlagi objektivnih dejstev so v reviji 

poskušali ugotoviti, v kateri občini se najbolje 
živi. Pomagali so si s skupino petih glavnih ka
zalnikov – gospodarska moč občine in občanov, 
življenjska moč prebivalstva, urejenost infra
strukture in stanovanj, zdravje občanov in 
raven kriminalitete. Vsakega od teh sestavljajo 
številni podkazalniki, skupaj jih je 48. 

Kje se najbolje živi?

Gorenja vas - Poljane na 3. mestu med 212 občinami
V reviji Moje finance so letos že tretje leto zapored preverili, kje v Sloveniji se 
najbolje živi. Na prvem mestu je že drugo leto zapored občina Cerklje na Gore-
njskem, sledijo ji štiri gorenjske občine: Žiri, takoj za njo Gorenja vas  Poljane, 
lani zmagovalni Železniki so zdrknili na 4. mesto.

Četudi nismo med top 10 občinami po 
gospo darstvu, pa se lahko pohvalimo z najnižjo 
stopnjo brezposelnosti. Ta je 2,8odstotna. Na 
drugo mesto se je uvrstila občina Cerkno (3,0 
%), na tretje pa Železniki (3,3 %). 

Po življenjski moči na 1. mestu 
Na vrh lestvice po življenjski moči so nas 

v Mojih financah umestili skupaj z občino 

Trebnje. Tu je pomembno, so zapisali, kdo 
so sosedje in v kakšnih odnosih smo z njimi. 
Upoštevali so še starostno sestavo občanov (s 
povprečno starostjo občana 38,3 leta smo na 
2. mestu med najmlajšimi občinami), njihovo 
izobrazbo, gostoto naseljenosti, kako naporni 
so zakonski odnosi in koliko so si sosedje 
pripravljeni pomagati med sabo.   

Izjemno pomembna je tudi infrastrukturna 
ureditev. Da jo izboljšujemo, pa so pomembna 
sredstva, ki jih zagotavlja dovolj močno 
gospodarsko zaledje, ki polni občinsko bla
gajno. Tu so upoštevali število stanovanj, nji
hovo opremljenost, število novogradenj, vrtcev, 
število zdravnikov na tisoč prebivalcev, poštne 
poslovalnice, trgovine, lokalne ceste …

Zdravje: na odličnem 7. mestu 
Kar se zdravja tiče, smo med top 10 občinami 

pristali na 7. mestu. Zanimivo nas je prehitela 
Škofja Loka na 4. mestu, prednjači pa Log  
Dragomer. Tu so preverjali, koliko občanov se 
zdravi zaradi bolezni sodobnega časa (depresija, 
diabetes, povišan krvni tlak …), kako je s 
čezmerno hranjenostjo otrok, umrljivostjo, ka
jenjem, pijančevanjem, kako kakovostno vodo 
pijemo in preventivno skrbimo za svoje zdravje 
(še zlasti pri zgodnjem odkrivanju raka) in koliko 
dni smo v povprečju bolniško odsotni. 

Pomembno vlogo naj bi pri našem zdravju 
igralo tudi dejstvo, ali smo srečni.  

V naši občini lahko zatrdimo, da smo. Po 
številu duševnih motenj se uvrščamo na sam vrh 
lestvice, na visoko 2. mesto za občino Hodoš. 

Vir: Moje finance, oktober 2018

na poseben račun Občine Gorenja vas  Polja
ne in na predpisan način, ki je objavljen na 
spletnih straneh občine do 25. dne v mesecu za 
pretekli mesec. Občinskemu svetu je bil predla
gan sprejem odloka po dvofaznem postopku z 
vmesno enomesečno javno obravnavo. Osnutek 
odloka je občinski svet sprejel na seji 12. aprila, 
čemur je sledila enomesečna javna obravnava, 
med katero ni bila prejeta nobena pripomba k 
osnutku odloka. 

D. P.

V reviji Moje finance so nas uvrstili v sam vrh občin, v katerih se najbolje živi. Zasedamo 3. mesto.
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Projekcijo je pripravila osemčlanska ekipa 
članov Stereoskopskega društva, ki je porabila 
več kot dve uri za pripravo vsega potrebnega 
za izvedbo projekcije: postavitev posebnega 
projekcijskega platna, dveh projektorjev, avdio 
opreme in usklajevanje delovanja vseh kom
ponent. Projekcijo smo spremljali s posebnimi 
očali, ki so skupaj s projekcijskim platnom in 
projektorji pomagali ustvarjati občutek globine 
– tretje dimenzije.  

Leta 1997 ustanovljeno Stereoskopsko 
društvo Ljubljana, ki se ukvarja s stereoskop

Projekcija tridimenzionalnih fotografij

Spoznavanje s ‘prostorskim gledanjem’
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar je 14. novembra v dvorani Kulturnega doma 
organiziralo zanimiv dogodek – projekcijo tridimenzionalnih fotografij članov 
Stereoskopskega društva Ljubljana.

sko (3D) fotografijo in filmi, se s svojimi 3D
serijami redno predstavlja na Institutu Jožef 
Stefan v Ljubljani, gostuje po drugih krajih v 
Sloveniji in zamejstvu ter v tujini.

Predstavnik društva nam je na začetku 
razložil, kaj je to stereoskopija, kako nastajajo 
stereoskopske fotografije in kako jih opazu
jemo. 

Zaznavanje globine prostora 
Stereoskopija pomeni prostorsko gledanje. 

Stereofotografija ali 3Dfotografija je tako 

stara kot fotografija sama. Je edina fotografska 
tehnika, ki ustreza naravnemu načinu gledanja 
z obema očesoma – zaznavanju prostora. 

Za stereofotografijo potrebujemo dve 
(delni) sliki, imenovani tudi polsliki, po eno 
za vsako oko. Najlažje naredimo te posnetke 
s fotografsko 3Dkamero (fotoaparat z dvema 
objektivoma v razdalji oči). 

Da lahko opazujemo stereoskopske po
snetke, moramo posredovati levo sliko levemu 
očesu, desno pa desnemu. Tako levo in desno 
sliko projiciramo skozi pravokotno postavljena 
polarizacijska filtra na metalizirano platno, ki 
ne depolarizira svetlobe, in slike opazujemo s 
pomočjo očal z enako postavljenima filtroma 
(obstaja več načinov). 

Člani Stereoskopskega društva Ljubljana so 
obiskovalcem predstavili nekaj serij zanimivih 
tridimenzionalnih fotografij, najprej presek dela 
vseh članov društva ob 20letnici njihovega de
lovanja, potem daljše serije posameznih članov. 
Zanimivi so bili predvsem prikazi motivov 
hribov, jam (doma in v tujini), prirejeni posnetki 
fotografij z Marsa in zanimiv dokumentarni film 
o izdelovalcu vrhniških pirhov. Izjemni vtis 
so pustile fotografije Škocjanskih jam, ker so 
ponudile drugačen pogled na jamske dvorane, 
kot jih vidiš ob turističnem obisku.

Izkušnja ogleda take projekcije je bila 
privlačna za vse obiskovalce.

Goran Šušnjar
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ARHIPLUS, d.o.o.

NASLOV
Poljanska cesta 65B
4224 Gorenja vas

GSM

040 508 043

E POŠTA
info@arhiplus.si

SPLETNA STRAN
arhiplus.si

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE
Nudimo vam izdelavo projekta za:
- novogradnjo
- prenovo
- nadzidavo ali dozidavo
- legalizacijo 
- notranjo opremo

PETER POGAČNIK
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Avto Lušina, Gosteče 8, 
4220 Ško�a Loka, tel.: 04 / 50 22 000 www.avto-lusina.si

S kolesi na romanje

Že tretjič na Caminu
Po lanskem dvoletnem kolesarskem romanju v – za Slovence tretje največje romar-
sko svetišče v Evropi – Köln (prvo leto od doma pa do Bodenskega jezera, naslednje 
leto pa od Bodenskega jezera ob reki Ren do Kölna), smo si zastavili vprašanje: 
Kam pa naslednje leto? Poklicala nas je Jakobova pot po severni Španiji. 

Če ne greš od doma, ni zgodbe 
Že pokojni alpinist Tomaž Humar je rekel, 

da ne greš na goro, če te ta ne pokliče. Tudi z 
našim potovanjem – romanjem s kolesi – je bilo 
tako. Tudi Jakobova pot po severni Španiji nas 
je poklicala. Pravzaprav nas je poklicala, ko 
smo bili pripravljeni zanjo. Nekateri smo bili 
že tretjič, nekateri drugič, dva para pa sta bila 
prvič. Kot je rekel naš šofer Janez, če ne greš 
od doma, nimaš zgodbe. Pa še kako res je. In 
še nekaj. Pomembna je pot, cilj pride sam po 
sebi, le dobra volja je potrebna. In te nam na 
16dnevni poti res ni manjkalo. Z dobro voljo 
in pozitivnimi mislimi smo dobili tudi voznika 
kombija, kar nam je v začetku predstavljalo kar 
manjši problem. 

Začeli smo v Lurdu 
Dolga vožnja do Lurda – po 1500 kilometrih 

smo obiskali največje evropsko Marijino svetišče 
in bili priče nepozabni večerni procesiji z 
lučkami. Na poti smo nato štirikrat prekolesarili 
gorske prelaze višje od 1300 metrov, prvega 
takoj od izhodišča iz francoskega Sain Jean 
Pied du Porta in čez Pireneje v Španijo. Prvi dan 
smo pričakovali takšen vzpon, a presenetil nas 
je drugi dan, ko smo ravno tako naredili 1500 
višinskih metrov, vendar nismo prečkali nobene 
gorske verige. Pot, ki smo jo prekolesarili, je 
približno vzporedna s potjo pešcev. Romarji  Pred katedralo v Kölnu
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pešci se po špansko imenujejo pelegrinos, kole
sarji pa bicigrinos. V našem romarskem načrtu 
smo imeli približno izbrana prenočišča – alberge, 
ki so jih v zadnjih letih odprli res veliko. V tem 
delu Španije ni veliko industrije – prevladuje 
kmetijstvo in zato je še kako dobrodošel dodaten 
zaslužek v obliki prenočišč za romarje. Ker pa 
je to tudi evropska kulturna pot, te dejavnosti 
dodatno financira tudi Evropa. 

Pot je izredno dobro označena 
Naš Matevž je imel v svojem kolesarskem 

Garminu vso pot že začrtano in nismo imeli 
težav z orientacijo. Sicer pa je pot izredno do
bro označena, če slediš rumenim puščicam in 
Jakobovi školjki, si na pravi poti. Na romanju  
se ti spomini kar sami po sebi vrtijo pred očmi – 
gneča v Pamploni ob prazniku sv. Fermina, tek 
po ulicah pred biki, železne silhuete romarjev 
na Alto Perdon (foto 4), pa stari most v Puente 
la Reina. Kdo bi pozabil zlat oltar in živega 
petelina v katedrali Santo Domingo, pa katedrale 
v Burgosu in gostoljubnosti našega prijatelja Il de 
Fonza, zanimiva srečanja z romarji iz vsega sveta. 
Presenečeni smo bili, koliko je bilo romarjev iz 
Azije. Neskončna žitna polja med Burgosom in 
Leonejem, vetrne elektrarne, vitraži v  katedrali 
v Leonu, dolgi vzponi in spusti na O Cebreiro, pa 
Ferocruiz – železni križ, najvišji vrh na naši poti, 

V Lurdu

Alto Perdon

Na cilju v Santiagu

Čestitka 
Živio, moji mamici je ime Lidija, atiju Sandi, 
sestrici Taja, meni pa – Tim. Na svet sem prijokal z 
idealnimi merami …, se je glasil začetek sporočila, 
ki smo ga na sms prejeli v Uredniškem od boru 
Podblegaških novic.  Našo članico Lidijo Raz-
ložnik je 2. novembra razveselil drugorojenec. V 
uredništvu ji iskreno čestitamo in želimo crkljanja 
ter družinske sreče!
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kjer romar ponavadi odloži kamenček, ki ga je 
prinesel od doma – odloži svoje težave. Čudovit 
vonj evkaliptusa pred Santiagom in seveda naš 
cilj – katedrala sv. Jakoba z na novo očiščeno 
fasado množico romarjev pri opoldanski maši 
ter znamenito kadilnico. V Santiagu smo upo
rabili šotore, ki smo jih ves čas vozili s seboj v 
prikolici. Izbrali smo kamp s pogledom na mesto 
in z bazenom. Tudi na konec sveta smo se odpel
jali, na najzahodnejši rt Španije Finistera. Včasih 
so tam romarji zakurili svojo obleko in obutev 
ter se vrnili kot ‘čisto drugi ljudje’. Mi pa smo 
se spomnili, koliko je bilo v vseh teh letih ljudi, 

ki so se podali na to pot, brez podpore moderne 
tehnike, avtov, telefonov, organiziranih prenočišč, 
smerokazov ...

Hvaležni za prekrasen dopust 
Pot do doma je bila dolga preko 2500 kilo

metrov. Prevozili smo jo v treh dneh. Zaradi naše 
varnosti smo raje prespali še enkrat v Lurdu in blizu 
Genove. Na vsej 16dnevni poti, če odštejem eno 
predrto gumo, nismo imeli niti najmanjše praske, 
nevarne situacije, nobene bolezni, nič slabega in 
zato smo poljanski kolesarji – romarji res hvaležni 
Bogu za tak prekrasen poletni dopust. 

Anton Krek
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Razvoj na področju kulturne dediščine in 
turizma bomo po uspešno zaključenem projektu 
Kjer domujejo zgodbe (www.kulturnadozive
tja.si), v okviru katerega se je že oblikovala 
transverzala muzejev in kulturnih centrov na 
Škofjeloškem, nadaljevali še kot partnerji v 
projektu Impresije Škofjeloškega, ki ga so
financirata Republika Slovenija in Evropska 

Impresije Škofjeloškega

Nadgradnja ponudbe v kulturnih centrih in muzejih
V sklopu projekta Impresije Škofjeloškega, katerega nosilec ja Zavod za tur-
izem in kulturo Poljanska dolina, bomo skupaj s projektnimi partnerji obogatili 
turistično ponudbo Škofjeloškega s poudarkom na ohranjanju in prenašanju 
kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na mlajše rodove.

unija iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. 

Projekt v skupne aktivnosti povezuje Zavod za 
turizem in kulturo Poljanska dolina, Javni zavod 
Ratitovec, Loški muzej Škofja Loka, Občino Žiri 
in Razvojno agencijo Sora. S projektnimi partnerji 
bomo s skupnimi močmi skrbeli za dodatno pro
mocijo že obstoječe turistične ponudbe v kulturnih 

centrih in muzejih, obenem pa bomo z inovativnimi 
pristopi ponudbo za družine in mlajšo ciljno pub
liko še nadgradili. Oblikovali bomo privlačne in 
zanimive vsebine za različne ciljne skupine, prila
godila se bo sama animacija in vodenje. 

V okviru projekta bo Zavod za turizem in 
kulturo Poljanska dolina nadgradil pedagoški 
program v Šubičevi hiši in pripravil zgibanko 
novega pedagoškega programa o Rupnikovi liniji. 
Skupaj s projektnimi partnerji pa bomo oblikovali 
in izdelali novo družabno igro ter promocijski 
video skupnega produkta – muzejske transverzale. 
K sodelovanju pri oblikovanju programov smo že 
povabili različne rokodelce iz Poljanske doline, ki 
so prispevali zanimive ideje za nadgradnjo progra
mov za mlajše ciljne skupine v Šubičevi hiši.

Lucija Klemenčič
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OO SDS GORENJA VAS-POLJANE

Spoštovane občanke in občani

Župan Milan Čadež, ter izvoljene svetnice in 
svetniki se iskreno zahvaljujemo volivkam in 
volivcem za izkazano zaupanje. Obljubljamo, da 
bomo delovali v dobro  vseh občanov in občine 
Gorenja vas-Poljane.

Obenem vam voščimo vesel Božič, ponosen 
Dan samostojnosti in enotnosti, ter zdravo 
in zadovoljno leto 2019.

Na Silvestrovo dopoldne, pa vas vljudno vabimo 
na naše tradicionalne SILVESTRSKE STOJNICE 
po krajevnih skupnostih, da si ob ocvirkovci in 
kuhanem vinu zaželimo sreče in zdravja v 
prihajajočem letu.
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Podjetje Polycom je letošnja Delova 
podjetniška zvezda. Komisijo so med de
setimi nominiranimi malimi in srednjimi 
hitrorastočimi družbami najbolj prepričali z 
rastjo poslovanja, usmerjenostjo v digitali
zacijo, uspešnim poslovanjem na zahtevnem 
svetovnem avtomobilskem trgu, vlaganjem 
v izobraževanje zaposlenih in potencialom 
uspešnega nadaljnjega poslovanja. Izbor je že 
drugo leto pripravila medijska hiša Delo.

V vsakem avtomobilu na svetu je vgrajen 
vsaj en kos, ki so ga izdelali v Polycomu, kjer 
za kupce razvijajo izdelke, orodja in proiz
vajajo polimerne izdelke. »Če želijo uspeti 
na zasičenem svetovnem trgu, imajo le eno 

Polycom postal Delova podjetniška zvezda
možnost – da so dobri, imajo vrhunske kom
petence in odlično organizacijo poslovanja. 
In to jim uspeva,« je v obrazložitvi zapisala 
strokovna komisija. Družba je čiste prihodke 
od prodaje v zadnjih petih letih povečala za 
75 odstotkov na lanskih 31,2 milijona evrov, 
pri tem pa ustvarila skoraj dva milijona evrov 
čistega dobička. V tem času so več kot pod
vojili število zaposlenih, dodano vrednost za 
zaposlenega pa lani povečali na 46.360 evrov. 
Delež izvoza v prodaji znaša 81 odstotkov, 
letos naj bi izvoz povečali na 90 odstotkov. 
Izvažajo na trge Evropske unije, Severne in 
Srednje Amerike in Azije. Večinoma prodajajo 
avtomobilski industriji.                          T. D.

»V zdajšnjih prostorih, skupaj imamo na voljo 
1.300 kvadratnih metrov, enostavno ne moremo 
več delati, kaj šele, da bi se razvijali. Tako smo 
natrpani, da ni več normalnega procesa proizvod
nje. Ko kupimo kakšen nov stroj, ga postavimo 
tja, kamor ga lahko stisnemo, namesto da bi ga 
razporedili skladno z logiko nastajanja izdelkov. S 
tem, ko obdelovance prenašamo sem in tja, izgu
bimo vsaj 15 odstotkov časa. Imamo pa tudi nov 
večji sodoben stroj, ki je ostal še zapakiran in čaka 
na selitev,« je razmere, v katerih bo podjetje, ki 
letno proizvede med 500 in 600 unikatnih lesenih 
stopnic, moralo delovati še vsaj v prvi polovici 
naslednjega leta, opisal direktor Jernej Jezeršek. 
Nato bodo v pritličje novega objekta, ki je tik 
ob zdajšnji proizvodni hali, prestavili moderno 
opremo, v katero so vlagali v preteklih letih. Tam 
bodo prostori, namenjeni grobemu razrezu lesa in 
drugi strojni obdelavi, v stari delavnici pa bodo 
ostali ročna obdelava, brusilnica in lakirnica ter 
skladiščenje gotovih izdelkov. »Preden smo začeli 
gradnjo, ki bo stala približno dva milijona evrov, 
smo temeljito posodobili tehnološko opremo, 
tudi vozni park, obnovili in povečali poslovne 
prostore, garderobe za zaposlene, tako da bomo 
v prihodnjih nekaj letih sredstva namenjali samo 
za gradnjo novega objekta in seveda pospeševanje 
prodaje, saj bodo naše zmogljivosti precej večje,« 
je povedal Jezeršek. 

Stopnice se morajo sestavljati  
kot Lego kocke

Podjetje je sicer že do zdaj hitro raslo, v desetih 
letih so prihodke od prodaje povečali iz 800.000 ev
rov na več kot 1,6 milijona evrov, in to ob približno 
enakemu številu zaposlenih. K temu je veliko 
pripomogla sodobna tehnologija, ki prihrani veliko 
časa. »Za zahtevnejše projekte in ko oblačimo be
tonske stopnice, ki niso nikoli pravilno betonirane, 
uporabljamo 3Dskener, s katerim na terenu do 

Mizarstvo Jezeršek

Do selitve nekateri novi stroji ostajajo zapakirani
Gradnja objekta, ki bo za Mizarstvo Jezeršek pomenil pridobitev dodatnih 2.700 
kvadratnih metrov proizvodnih in skladiščnih prostorov za surovi material ter 
sušilnice lesa, teče po načrtu. Selitev bo omogočila tudi prevzemanje večjega 
števila velikih projektov.  

milimetra natančno posnamemo obstoječe stanje, 
imamo tudi moderno programsko opremo za iz
risovanje in projektiranje stopnic, v proizvodnji pa 
poleg klasičnih mizarskih tudi vrhunske industrij
ske stroje …,« je pojasnil direktor.  

Učinkovitost povečujejo še z ustreznejšo or
ganizacijo in optimizacijo. »Še pred 20 leti smo 
velik del končnega izdelka tako rekoč naredili 
pri strankah, od prilagoditve dejanskim meram, 
brušenja, barvanja ... Sedaj pa že dlje časa ogromno 
energije vlagamo v to, da bi se stopnice na objektu 
zlagale kot Lego kocke. Kar pomeni, da bi moralo 
biti celotno delo, od meritev do projektiranja in 
izvedbe, narejeno tako natančno, da delavci na 
terenu ne bi potrebovali drugega kot baterijski 
vrtalnik in kladivo. V tak način razmišljanja nas 
silijo projekti, ki jih imamo po celem svetu in kjer 
je še posebej pomembno, da je izdelek vgrajen 
hitro in natančno, sicer naša cena ne bi bila več 
konkurenčna,« je pojasnil sogovornik. »Na primer, 
včasih so za postavitev enih stopnic v Poljanski 

dolini morali na teren trije sodelavci za dva ali 
tri dni, zdaj lahko gresta dva in v enem dnevu na 
Dunaju montirata dvojne stopnice.«

Velik trg za zahtevne serijske stopnice
Največja dodana vrednost povečanja uporab

nih površin pa bo za Mizarstvo Jezeršek, da bodo 
lahko prevzemali večje število velikih projektov. 
»Imamo znanje in tehnologijo, da lahko delamo 
unikatne stopnice z visoko dodano vrednostjo 
za najbolj zahtevne kupce po vsem svetu. Med 
njimi so tudi petičneži, ki jih najdemo na lest
vicah najbogatejših Zemljanov, lastniki znanih 
tehnoloških podjetij, a naš cilj je, da tovrstna 
naročila delamo ‘bolj za dušo’, za lasten izziv. Res, 
da je dodana vrednost teh izdelkov velika, a naši 
stroški in vloženi čas v te projekte so tudi. Želimo 
si delati zahtevne serijske stopnice, po katerih je 
v Evropi veliko povpraševanje, a do zdaj zaradi 
pomanjkanja prostora takih produktov niti nismo 
ponujali. V mislih imam opremljanje novih stano
vanjskih, apartmajskih naselij in podobno, kjer 
investitor zgradi večje število objektov višjega 
cenovnega razreda, ki jih je treba opremiti s stop
nicami,« je o načrtih spregovoril Jezeršek.  

Ne glede na to, da so tudi med kupci v tujini, 
kjer ustvarijo približno 40 odstotkov prometa (v 
Sloveniji pa polovico s prodajo proizvajalcem 
montažnih hiš in polovico zasebnikom), že uvel
javljeno ime, se zavedajo pomembnosti predstav
ljanja na domačih in tudi mednarodnih sejmih. 
Prihodnji mesec bodo razstavljali na sejmu Bau v 
Münchnu, ki je največji gradbeni sejem na svetu 
in glede na pretekle izkušnje računajo, da se jim 
bodo tam še dodatno odprla vrata.

Ničesar od zgoraj navedenega pa ne bi bilo 
brez vrhunske ekipe sodelavcev, je zaposlene 
pohvalil Jernej Jezeršek in poudaril, da je veliko 
večino od njih zaposlil še njegov oče Karel. 
»Najtežji del zanje so gotovo montaže, zaradi 
katerih so veliko od doma. Trudimo se, da to kar 
najbolje usklajujemo, vedno pa žal ne gre,« je de
jal sogovornik, ki že razmišlja o tem, da se bodo 
nekateri sodelavci počasi začeli upokojevati. 
V podjetje si želi privabiti mlade perspektivne 
mizarje, takoj po končanem šolanju.

Milka Bizovičar
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Na Hotavljah ob zdajšnji proizvodni hali raste nov, dva milijona evrov vreden objekt Mizarstva 
Jezeršek.
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Aloe vera ni zahtevna rastlina, rabi le vodo, zemljo in poleti 
veliko sonca, pozimi preživi v notranjih prostorih. 

Najpogostejše napake pri zbiranju 
embalaže

• Napačno je, če v zabojnik/tipizirano vrečo 
za zbiranje embalaže odložimo embalažo z vse
bino ali predmete, ki niso embalaža. Pravilno 
je, da vsebino iz embalaže odstranimo: tekočino 
iztočimo, da ne kaplja več, trdne snovi in gosto 
tekoče snovi postrgamo. V okviru možnosti 
ostanke hrane iz embalaže oplaknemo. Nevarne 
odpadke (ostanke barv, topil, olj ipd.) oddamo 
v zbirnem centru. 

Najpogostejše napake pri zbiranju os-
tanka komunalnih odpadkov

• Napačno je, če v zabojnik za ostanek 
komunalnih odpadkov odložimo biološke 
odpadke. Med njimi najpogosteje opažamo 
ostanke hrane, olupke sadja (citrusi in banane) 
ter papirnate robčke in brisačke. Pravilno je, da 
navedene odpadke hišno kompostiramo ali od
damo v okviru javne službe zbiranja bioloških 
odpadkov.

Najpogostejše napake pri ločenem zbiranju odpadkov
Pravilno ločevanje odpadkov vpliva na varovanje okolja, manjšo rabo naravnih 
virov ter cene storitev na položnic. Na tem mestu želimo opozoriti na napake, ki 
jih v občini Gorenja vas  Poljane najpogosteje delamo pri zbiranju komunalnih 
odpadkov. Zraven podajamo kratka navodila za ravnanje. Zahvaljujemo se vam 
za upoštevanje.

• Napačno je, če v zabojnik za ostanek ko
munalnih odpadkov odložimo embalažo ali pa
pir. Pravilno je, da embalažo iz plastike, kovin 
in sestavljenih materialov odložimo v zabojnik/
vrečo za embalažo, papir pa v zabojnik za papir 
(ekološki otok ali Zbirni center Todraž).

Najpogostejše napake pri zbiranju 
bioloških odpadkov

• Napačno je, če v zabojnik za biološke od
padke odložimo odpadke v plastični vreči (npr. 
iz polietilena), ker ta ni biološko razgradljiva. 
Če vrečo potrebujemo (npr. zaradi zaščite 
ali prenašanja), lahko uporabimo biološko 
razgradljive vreče, ki so najpogosteje izdelane 
iz rastlinskega škroba in so na voljo v večini 
živilskih prodajaln.

Najpogostejše napake pri oddaji zabojni-
kov in vreč na prevzemno mesto

• Napačno je, če tipizirano vrečo z odpadki 
ali zabojnik oddamo na prevzemno mesto 
več kot en dan pred dnem odvoza po urniku. 
Navedeno kvari izgled (npr. ekološki otoki) 
in povzroča onesnaženje okolja, saj so vreče 
vabljive za živali (psi, mačke, divje živali), 
predvsem če ostankov hrane iz embalaže ne 
odstranimo. Pravilno je, da ločeno zbrane 

V primeru nejasnosti se lahko ustno 
posvetujete tudi pri izvajalcu javne službe 

na tel. št. 04/51-83-122. Podrobnejša 
navodila so objavljena na spletni strani 

Občine Gorenja vas - Poljane: 
www.obcina-gvp.si.

Obratovanje Zbirnega centra Todraž:
ponedeljek od 9. do 17. ure, 

sreda od 8. do 17. ure in druga sobota 
v mesecu od 8. do 12. ure.

odpadke v tipizirani vreči oddamo na ekološki 
otok en dan pred odvozom oz. na dan odvoza 
po urniku, in sicer do 6. ure zjutraj.

• Napačno je, če na prevzemno mesto ali 
ekološke otoke oddajamo odpadke v netipi
ziranih vrečah (vreče, ki jih ne izda izvajalec 
javne službe). Če imamo več odpadkov, kot 
jih lahko odložimo v hišni zabojnik ali vrečo, 
lahko na krajevni skupnosti ali v Zbirnem centru 
Todraž prevzamemo dodatne tipizirane vreče (te 
so plačljive) ali se po predhodnem dogovoru z 
izvajalcem javne službe (tel. št. 04/5183100) 
odločimo za večji zabojnik.

Občinska uprava

V starem Egipu so faraoni verjeli v njeno 
zdravilno moč in z njo zdravili tuberkulozo, Kleo
patra jo je uporabljala za kozmetiko, Aleksander 
Veliki za zdravljenje ran svojih vojakov, Kitajci 
so njene trne uporabljali za akupunkturo, Indijanci 

Zdravje: aloe vera

Rastlina z več kot 200 koristnimi sestavinami
Uporabna je za zdravljenje ran, zanohtnic, opeklin, blaži vnetja kože po okužbi 
s strupenim hrastom, po pikih komarjev, zamešamo jo lahko v napitke ...

so jo uporabljali za pomlajevanje. Ko so odkrili 
njene zdravilne učinkovine, so jo poimenovali za 
rastlino 21. stoletja. Strokovnjaki so ugotovili, da 
ima več kot dvesto koristnih sestavin.

Če njeno sredico uporabljamo kot napitek, 
krepi imunski sistem, zmanjšuje 
vnetja, odvaja vodo iz telesa, 
uničuje viruse, bakterije, glivice 
in parazite, odstranjuje strupene 
snovi, pospešuje metabolizem in 
delovanje vseh organov. Ker urav
nava sladkor v krvi, so nekateri dia
betiki zaradi rednega uživanja aloe 
vere zmanjšali odmerek zdravil, a 
šele po razgovoru z zdravnikom. 

Rana se z aloe vero zaceli 
osemkrat hitreje

Alojo uporabljamo tudi loka
lno, predvsem za nego kože, aler
gije, oskrbovanje ran in opeklin, 
zaustavljanje krvavenja, proti 
bolečinam v sklepih in mišicah, za 
nego zob in ustne votline, za nego 

oči, proti aknam in raznim kožnim boleznim. Pri 
suhi koži odtrgamo delček lista in se namažemo 
po komolcih, obrazu, rokah, kolenih in drugih 
delih telesa. Kožo nahrani in pomiri. Lahko 
jo nanesemo na lasišče, odpravlja prhljaj in 
utrjuje lasišče, pospešuje rast las, naredi jih 
mehkejše, vpliva na njihov sijaj. Odstranjuje 
starostne pege. 

Lahko jo uporabljamo kot pomirjevalo po 
britju, preprečuje vraščanje dlačič in pomirja kožo, 
dodamo jo vodi za kopel ali pripravimo piling za 
obraz. Zmešamo šest žlic koruzne moke, štiri žlice 
pšenične moke in dve žlici gela aloe vere, pregne
temo in zavežemo v najlonsko nogavico. 

Izredno vlaži kožo ter prodre do najbolj 
globokega sloja kože. Rane in opekline razkuži, 
pospeši njihovo celjenje in prepreči infekcije. 
Rana se z aloe vero zaceli kar osemkrat hitreje. 

Izmed več kakor tristo različnih vrst moramo 
izbrati bolj zdravilne. Najbolj zdravilna je aloe 
arborescens.

Tudi aloa vera ima stranske učinke: občasno, 
ko jo nanesemo, koža pordeči ali srbi, ker so 
nekateri ljudje bolj občutljivi na določene 
sestavine. 

Nosečnicam jo odsvetujejo, ker ima velik 
odvajalni učinek. 

Jana Rojc

OBVESTILO 
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča 
uporabnike storitev gospodarske javne 
službe  zbiranje komunalnih odpadkov, 

da Zbirni center Todraž 
24. in 31. decembra 2018 ne bo obratoval. 
V primeru nejasnosti smo vam na voljo na 

tel. št. 04/51-83-122.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
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Z decembrom se končuje ciklus tečajev v LUS 
Gorenja vas, ki jih financira Občina Gorenja vas  
Poljane in so potekali od septembra dalje. Zaradi 
prezasedenosti prostora LUSa, Male dvorane v 
Sokolskem domu, smo na pobudo občine LUS 
Gorenja vas  preselili v upravno stavbo zaprtega 
Rudnika urana Žirovski vrh v Todražu.

Časovno najdaljši in najobsežnejši so bili 
tečaji tujih jezikov – angleščine, nemščine in 
italijanščine (tečaji so obsegali po 20 ur), sledilo 

Ljudska univerza Škofja Loka, Lokalno učno središče Gorenja vas

Z novim letom novi tečaji 
V treh jesenskih mesecih se je v Lokalnem učnem središču Gorenja vas zvrstilo 
61 udeležencev v petih tečajih, ki so obsegali 73 izobraževalnih ur. Izobraževalni 
dogodki so potekali v povprečju trikrat na teden.

je urejanje fotografij s pomočjo računalnika (10 
ur) in triurna delavnica o pametnih telefonih.

Ob zaključku tečajev smo povprašali 
udeležence o njihovih vtisih, zbirali smo nji
hova mnenja in predloge za naprej. Velika večina 
udeležencev izraža zadovoljstvo predvsem zato, 
ker potekajo v Gorenji vasi, v bližini njihovega 
doma, da ni stroškov za pot v Loko. Večina 
želi tečaje nadaljevati tudi v prihodnje, želijo si 
delavnic, ki so uporabne za vsakdanje življenje. 

V jesenskem delu izobraževanj je potekal tudi tečaj italijanščine.
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Od tečajev, ki smo jih razpisali v sep
tembru, je bilo premalo interesa za tečaj 
oblikovanje gline, začetni računalniški tečaj 
in za nadaljevalni tečaj Excela. Za te tečaje še 
vedno zbiramo prijave in jih bomo organizirali 
v primeru zadostnega števila prijavljenih. 

Hkrati razpisujemo nove tečaje in zbiramo 
predloge za tečaje in delavnice v občini Gorenja 
vas  Poljane  na področju izobraževanja odraslih za 
obdobje od januarja do maja 2018. Predlagamo: 

Nadaljevanje jezikovnih tečajev, ki so že 
potekali: angleščina, nemščina, španščina, 
italijanščina.
Poskrbimo za svoje počutje/zdravje: predavanja 
o zeliščih, zdrava prehrana za aktiven način 
življenja, predavanja za osebnostno rast in o 
zdravem načinu življenja (tehnike sproščanja, 
možganske igre).
Pokažimo se v pravi luči: delavnice komunikacije 
in retorike, predavanja o bontonu. 
Ustvarjamo skupaj: tečaj kvačkanja, šivanja, 
tečaj zavijanja daril, izdelava kratkega videa, 
izdelava mozaika …  

Vseh predlaganih tečajev in delavnic ne 
bo mogoče izvesti, organizirali bomo tiste, 
za katere bo več zanimanja, odvisno tudi od 
finančne pomoči občine in aktivnosti, ki jih 
bomo pričeli v okviru novega projekta Center 
medgeneracijskega učenja.

Prijave in predloge sprejemamo prek naše 
spletne strani, po epošti (gita.mihovec@guest.
arnes.si) ali po telefonu (04/5061320), kjer 
dobite tudi dodatne informacije. Prosimo, da 
ob prijavi navedete ime in priimek, domači in 
elektronski naslov in telefonsko številko. 

Vse občane vabimo tudi, da nam tudi v 
primeru, da niste našli ničesar zase, pošljete 
svoj kontakt (enaslov) in obvestili vas bomo o 
dogajanju in novih tečajih.             Jaka Šubic

Udeleženka Branka je napisala: »Obiska
la sem delavnico Pametno o pametnih telefonih. 
Na njej sem izvedela veliko koristnih infor
macij. Menim, da so tovrstne delavnice zelo 
koristne tudi za tiste, ki mislijo, da vse vedo. 
Pametni telefoni ponujajo veliko možnosti 
uporabe in tudi pasti, na katere je potrebno 
biti pozoren.«

Udeleženec tečaja italijanščine in nemščine 
Boris je napisal: »Navdušen, da ste tečaj 

Mineva 100 dni od oblikovanja nove Vlade 
Republike Slovenije, ki pa je ne vodi stranka, ki 
je zmagala na volitvah. Sestavlja jo vseh šest levih 
strank v Državnem zboru – Lista Marjana Šarca, 
Socialni demokrati, Stranka modernega centra, 
Levica, Demokratična stranka upokojencev Slo
venije in Stranka Alenke Bratušek. Zaradi tega 
sem dobil veliko vprašanj, kako to, da Slovenski 
demokratski stranki ni uspelo sestaviti vlade, in 
kakšen je sploh smisel, da državljani gredo na 
volitve, če pa se potem njihova volja ne upošteva. 
Odgovor na to je dokaj preprost. Da bo SDS 
zmagala na volitvah, so dobro vedeli mediji, ki so 
na vsak način hoteli preprečiti nastanek vlade, ki 
bi jo vodila SDS. Ker niso uspeli zrežirati nobene 
afere pred volitvami, ki bi ji državljani nasedli in 
zato množično ne volili SDS, so na vseh soočenjih 
voditelji spraševali predsednike levih strank, s 
kom bodo šli v koalicijo in zakaj ne s SDS. Tako 
so se morali vsi zaklinjati, da s SDS ne bodo šli v 
koalicijo (da ne bi ogrozili svojih privilegijev in 

privilegijev tistih, ki jim omogočajo oblast). Po 
volitvah je bila s strani SMC in SAB izkazana 
pripravljenost, da gresta z nami v koalicijo, vendar 
šele potem, ko Marjanu Šarcu ne bi uspelo sestavi
ti vlade. V nasprotnem primeru sta se ti dve stranki 
bali, da bi ju mediji politično ubili. Vendar tudi 
ob takšnem razpletu verjetno ne bi imeli večine 
vseh glasov, saj bi, takrat še poslanec SMC, dr. 
Milan Brglez, odšel iz poslanske skupine in skupaj 
še z nekaterimi poslanci SMC ustanovil svojo 
poslansko skupino in tako ne bi imeli 46 glasov. 
Marjan Šarec ni želel v koalicijo z nami, saj je bil 
obseden z mislijo, da bo predsednik vlade, četudi 
samo pol leta. Ker je na volitvah desnica dobila 36 
poslancev, levica pa 52, je na ta način levica lahko 
sestavila vlado, ki pa je reciklirana vlada, saj jo 
sestavljajo vse tri stranke (SMC, DeSUS, SD), ki 
so bile del prejšnje vlade in zaradi katerih smo šli 
na predčasne parlamentarne volitve. Na naslovno 
vprašanje, kdo je v resnici zmagovalec letošnjih 
parlamentarnih volitev, lahko torej odgovorim, da 

je relativna zmagovalka 
resda SDS, absolutna 
pa je vsekakor levica, 
ki je dobila večino vseh 
poslancev, torej 52. Za 
naslednje volitve se bo 
morala desnica še bolj 
okrepiti. Potrebujemo 
še več izvoljenih po
slancev SDS in NSi, 
prav tako pa je nujno 
potrebno, da se v DZ 
vrne SLS. Ne gre torej obupati, ker nam tokrat 
ni uspelo sestaviti vlade, še najmanj pa, da zaradi 
tega ne bi šli več na volitve. Edino pozitivno pri 
vse tem je, da se danes jasno ve, da Republiko 
Slovenijo vodi vseh šest levih parlamentarnih 
strank, vse tri desne pa so v opoziciji. Zato ne bo 
težko vedeti, komu je potrebno izstaviti račun ob 
naslednjih (predčasnih) parlamentarnih volitvah. 

Poslanec DZ Žan Mahnič

Poslanski kotiček
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Kdo je v resnici zmagovalec letošnjih parlamentarnih volitev?

italijanščine uvrstili na spored. Urnik se mi je 
spremenil, tako da lahko prve tri runde ocenim 
kot vsaj dobro ali več… « In za nemščino: 
»Predavateljica zelo fajn. Teme zanimivo in 
strokovno podane z izrednim prilagajanjem 
skupini in pripravljenostjo na dodatna pojasnje
vanja. Predanost temu, kar počne, je bila očitna. 
Tudi vprašanja izven direktne tematike so bila 
obravnavana enako zavzeto in kvalitetno. Ocena 
tečaja – odlično. Lokacijsko bi mi mnogo bolj 
ustrezalo, če bi bili tečaji v Gorenji vasi.«
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Povezujeta lokalne ponudnike, ki znotraj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, osebnega 
dopolnilnega dela in drugih pravnih oblik izde
lujejo pekovske, mlevske, mlečne in mesne 
izdelke, izdelke iz sadja, gozdnih sadežev oz. 
plodov in zelenjave, olja, zeliščne izdelke in 
naravno kozmetiko, med ter izdelke domače 
in umetnostne obrti. 

Celostno podobo blagovnih znamk, ki z 
značilnim napisom logotipa in motivi križcev 
oz. nageljnov sporoča tradicijo in domačnost, 
smo pred kratkim v okviru projekta ˝Marejne˝ 

Blagovni znamki dedek in babica v novi preobleki

Naravni izdelki so lahko lepa novoletna darila
Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških 
hribov sta na Škofjeloškem s svojo kakovostno in raznovrstno ponudbo prisotni 
že 18 let.

Projekt Vzpostavitev promocijsko prodajnih 
omar (‘marejn’) s kakovostnimi izdelki 
Škofjeloškega kot turističnimi spominki 

na turistično zanimivih točkah – Marejne 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 

Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, 

določen za izvajanje Programa razvoja 
podeželja za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za 
vsebino aktivnosti je odgovorna Razvojna 

agencija Sora.

spremenili, jo nadgradili, prilagodili zahtevam 
trga oz. jo naredili bolj vpadljivo, opazno. 

Izdelke z novo celostno podobo lahko 
spoznate tudi v nekaterih gostilnah na širšem 
škofjeloškem območju, kjer se v novih proda
jnih mestih (‘marejnah’) predstavljajo kot 
zanimivi turistični spominki oz. darila visoke 
kakovosti iz škofjeloških hribov. Vabljeni, da 
si jih ogledate v Gostišču Pr’ Županu, Gostilni 
Pr’ Sedmic, Gostilni na Vidmu, Gostilni pri 
Boštjanu, v Gostišču pri Zalogarju in v Apart
majih in gostilni Tolc v Sorici. 

Novoletna darila 
Glede na to, da prihaja čas, ko bomo zbirali 

darila za sodelavce, poslovne partnerje in pri
jatelje, smo novo ponudbo blagovnih znamk 
združili v zanimive darilne pakete, ki smo jih 
poimenovali:

• Ko sadje in plodovi Škofjeloškega dobijo 
novo podobo (marmelada + sok ali sirup ali 
alkoholna pijača)

• Ko zadišijo zelišča (čaj + zeliščna sol)
• Ko je naravna nega kože najboljša izbira 

(krema + milo)
• Ko si privoščimo sladek odmor (čaj + 

piškoti + regratova grenčica ali smrekov žele)
• Ko je lakota pač prevelika (suha klobasa 

+ sir)
• Ko je kuhanje užitek (zdrob ali rižek ali 

kaša + testenine + sušena zelenjava v soli ali 
sveža zelenjava v soli ali zeliščna sol)

• Ko rokodelstvo piše nove zgodbe (izdelek 
iz volne + čipka)

Prepričani smo, da so paketi dovolj za
nimivi in raznoliki za različne potrebe, želje in 
sporočila, ki jih želite predati svojim obdaro
vancem. Za več informacij glede naročanja 
poslovnih daril in o darilnih paketih smo vam na 
voljo na Razvojni agenciji Sora, Poljanska cesta 
2, Škofja Loka, enaslovu: kristina.miklavcic@
rasora.si in tel. št. 04/5060225.

Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

16. novembra smo obeležili dan 
slovenske hrane. V vrtcu Agata v 
Poljanah smo za naše malčke prip-
ravili predstavo o treh medvedih, ki 
so si pripravili tradicionalni slovenski 
zajtrk, skupaj zapeli pesem Čebelar 
in še sami odšli na pravi slovenski 
zajtrk z domačim kruhom, medom, 
maslom, mlekom in jabolkom. 
Kmečke žene so nam pripravile 
razstavo s prikazom pridelave in 
predelave žita. Otroci so si zelo 
radovedno  ogledovali različne 
razstavljene predmete. Opazovali 
so tudi izdelavo čipk ‒ klekljanje,  
šivanje strganih nogavic in pokazali 
veliko zanimanje za te predmete.

Majhni otroci prevzemajo od 
vzgojiteljev, staršev in ostalih odras-
lih odnos do narave, ki nas obdaja, 
do naše preteklosti in do prihodnosti. 
Zato jim bodimo zgled in se  trudimo 
za ohranitev naravnega okolja.

Jožica Maček

Izdelki iz sadja s ‘staro’ celostno podobo

Nekaj izdelkov z novim logotipom in nadgrajeno 
celostno podobo
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Dan slovenske hrane v Vrtcu Agata
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Mašo in obred v cerkvi sta opravila domači 
župnik Jože Kovačič in stolni kanonik Anton 
Slabe. Prepevali so lučinski cerkveni pevci ob 
spremljavi organista Petra Dolinarja, ki je igral 
na obnovljene orgle. Po maši je bilo darovanje 
za obnovo lučinskih cerkvenih klopi, saj sta 
bisernoporočenca prosila svate, naj namesto 
daril, ki jih ne potrebujeta, namenijo svoj dar zan
je.  Slavje se je nadaljevalo s svatbo v lučinskem 
večnamenskem domu, kjer se je zbralo okoli sto 
svatov, v glavnem družin njunih otrok ter njunih 
še živečih bratov in sester. Vnukinja Jerneja je 
pripravila videoprojekcijo življenja slavljencev, 
vsi vnuki skupaj pa so staremu atu in mami zapeli 
nekaj pesmi in zaigrali na glasbila. Jakob ali Jokl, 

Bisernoporočenca Frančiška in Jakob Košir iz Dolgih Njiv

Starejši ko si, bolj se zavedaš vrednosti lepega zakona
Pred šestdesetimi leti sta si večno zvestobo v cerkvi sv. Vida v Lučinah oblju-
bila Frančiška in Jakob Košir. Prav tam sta v soboto, 24. novembra, obnovila 
poročne zaobljube, le da tokrat v družbi svojih otrok in številnih sorodnikov. 
Prisotni sta bili tudi poročni priči izpred šestdeset let, ženinov brat Matevž in 
nevestina sestra Pavla.

kot mu pravijo domači, se je rodil leta 1927 na 
kmetiji pri Mihu na Dolgih Njivah in je bil eden 
izmed 15 otrok. Kot je povedal, mu spomin 
seže nazaj do njegovega četrtega leta. V 91 letih 
njegovega življenja se je tako nabralo veliko 
lepih pa tudi težkih spominov. Osnovno šolo je 
opravil v Lučinah, potem pa se je izučil za miz
arja, ker mu je bilo blizu delo z lesom. Ta poklic 
je opravljal nekaj časa v Kurji vasi in Poljanah, 
nato pa v Polhovem Gradcu, kjer je bil zaposlen 
v podjetju Hoja. Sprva se je v službo  vozil s 
kolesom, nato z mopedom, nazadnje pa z avto
mobilom. Užival je tudi v vožnjah z motorjem, 
znamke BMW. V zgodnji mladosti je ob koncu 
druge svetovne vojne leta 1945 preživel težko 

Bisernoporočenca Jakob in Frančiška Košir s svojimi otroki pri sv. Vidu v Lučinah. 
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preizkušnjo zapora v Škofji Loki in Šentvidu. 
Tja so ga kot 17letnega fanta zaprli, ker je bil 
nekaj časa pripadnik domobranske postojanke v 
Suhem Dolu, od koder se je umaknil na Koroško 
in bil nato vrnjen. Življenje pa je šlo dalje. 

Potrebna sta potrpljenje in zmernost 
Spoznal je Tončkovo Frančiško (rojeno leta 

1934) iz Brebovnice, ki je izhajala iz družine 
z devetimi otroki. Trajalo je več kot šest let, 
preden sta se 22. novembra 1958. leta poročila. 
Peš se je odpravil v Brebovnico po nevesto, 
nato pa do lučinske cerkve, kjer ju je poročil 
takratni župnik Alojzij Kambič. Civilno sta 
se poročila v Gorenji vasi, ohcet so imeli na 
nevestinem domu. Jakob je medtem na Dolgih 
Njivah nedaleč od svojega doma že gradil hišo 
in po poroki sta se vselila vanjo. Rodilo se jima 
je 10 otrok, od tega enkrat dvojčka. Da bi lažje 
preživljala številno družino, je Jakob doma 
odprl popoldansko mizarsko obrt, žena pa je 
veliko šivala. Ker se je doma veliko delalo, 
sta otrokom privzgojila delovne navade. Vsi 
so prišli do željenih poklicev. Po očetovem 
zgledu so se kar štirje sinovi odločili za miz
arski poklic, njegovo delo s svojim mizarstvom 
nadaljuje sin Janez, ki si je poleg zgradil novo 
hišo in z družino lepo skrbi zanju. Vsi njuni 
otroci so poročeni in imajo družine. Imata že 
32 vnukov in devet pravnukov. Za tako dolgo 
skupno življenjsko pot ni posebnega recepta, 
pravita Jakob in Frančiška, je pa potrebno 
malo potrpeti eden z drugim, potrebna je tudi 
zmernost v življenju. V veliko veselje jima je to, 
da se otroci radi vračajo domov in se med sabo 
dobro razumejo. Skupaj se zbirajo predvsem 
ob njunih praznovanjih in številnih družinskih 
slavjih. Jakob še dodaja, da starejši ko si, bolj se 
zavedaš, kolikšna vrednost je imeti lep zakon.

Jure Ferlan

V okviru rekonstrukcije regionalne ceste na relaciji Gorenja vas–Dolenja 
Dobrava je bila predvidena tudi prestavitev lesenega znamenja ob mostu 
čez potok Mihevk. Ker je raven novega cestišča precej višja od tistega, na 
katerem je prvotno stal križ, je bila za njegovo novo namestitev ob mostu 
izdelana manjša betonska plošča z ograjo. Novi križ je popolna kopija 
prejšnjega, nanj pa je nameščen prvotni kovinski kip Kristusa. Mojstrsko 
ga je izdelal Anton Bohinc. Delo je opravil brezplačno in tudi daroval les 
kot poklon domači vasi. Tudi streho iz oksidirane bakrene pločevine, ki 
se barvno ujema s kipom na križu, je brezplačno izdelal Marijan Jenko iz 
Gorenje vasi. Stroške izdelave kovinskega nosilca, delo Petra Lamprehta, 
je pokrila občina, KS Gorenja vas pa je omogočila nakup cementnega korita 
z okrasnim cvetjem. Skrbnika znamenja ostajata še naprej Janez in Betka 
Čadež z Dolenje Dobrave, ki sta tudi sodelovala pri ponovni postavitvi. 

Na tem mestu je nekoč stalo posebno znamenje, na katerem je bila 
namesto Kristusovega kipa nameščena nabožna slika na leseni tabli. Taka 
znamenja so v Poljanski dolini imenovali »kerlejž«. Stala so ob poti v smeri 
pokopališča, saj so se ob njih ustavili pogrebci in se v imenu pokojnika še 
zadnjič poslovili od vasi. Ob njih so počivali tudi nosači umrlih iz oddaljenih 
vasi. Pred približno 50 leti so namesto dotrajanega kerlejža postavili 
znamenje v sedanji obliki in kupili kovinski kip, slika pa je šla v zasebne 
zbirateljske roke. Obnovljeni križ nadaljuje  kulturno izročilo prednikov in 
ohranja identiteto kraja ter estetsko dopolnjuje novi most.

Jure Ferlan

Obnovljeno znamenje na Dolenji Dobravi

Od 3. novembra na mestu prejšnjega, odstranjenega med gradbenimi deli, 
zopet stoji znamenje, ki velja za zaščitni znak Dolenje Dobrave.
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V soboto, 17. novembra, smo se pevci iz 
Moške vokalne skupine Pozdrav že drugič letos 
odpravili v Gradec v Avstrijo, kjer smo se odzvali 
vabilu na nastop ob slovesnosti društva Avstrijsko-
slovensko prijateljstvo.

Pozorni bralec Podblegaških novic se bo 
spomnil, da smo poljanski pevci tam že nastopali, 
in sicer 10. februarja na slovesnosti ob odkritju 
nagrobnika slovenskemu skladatelju in zdravniku 
dr. Benjaminu Ipavcu. Ob tej priliki smo se Ipavcu 
ponovno poklonili na pokopališču, kjer smo mu 
ob družbi gostitelja, profesorja slovenistike na 
graški univerzi dr. Ludvika Karničarja, zapeli nekaj 
pesmi. Ni pa Benjamin Ipavec edini znameniti 
Slovenec, pokopan v Gradcu. Obiskali smo tudi 
grob dr. Karla Štreklja, ki je bil slovenski jeziko-
slovec, publicist, etnolog in slavist, sicer najbolj 
znan kot zbiratelj slovenskih ljudskih pesmi. Rojen 
je bil 24. 2. 1859 na Gorjanskem pri Komnu na 
Krasu in umrl 7. 8. 1918 v Gradcu. Poklonili smo 
se mu z nekaj pesmimi. Karel Štrekelj je v svojem 
življenju zbral kar 9.000 narodnih pesmi, od tega 
jih je 1.500 s Koroškega. Zagotovo lahko rečemo, 
da smo počastili velikega domoljuba, njegov 
prispevek k ustvarjanju in ohranjanju slovenske 

zavesti pa upajmo, da se bo v prihodnosti še bolj 
cenil in obeleževal. 

Na slovesnosti, ki je potekala v župnijski 
dvorani St. Leonhard, smo pevci zapeli šest 
vokalnih ter tri pesmi z instrumentalno sprem-
ljavo. Poleg Janeza Čadeža na harmoniki nam je 
na škaf basu ritem dajal Milan Kalan s Hotavelj. 
Publiki smo se predstavili s pesmimi Zdravljica, 
Slovenska dežela, Tri slovenske narodne, Ko v 
jutranjem soncu ter drugimi. Uradni del večera 
smo zaključili z instrumen-
talno izvedbo pesmi Na 
Roblek Ansambla bratov 
Avsenik. Pevci smo že 
tradicionalno nastopali v 
sivih srajcah in v kravatah z 
vzorcem rožnatega kamna 
hotaveljčana.

Po zaključenem urad-
nem delu proslave je sle-
dilo še skupinsko druženje. 
Pevci MVS Pozdrav smo 
ob tem zapeli še kar nekaj 
pesmi, pri čemer nam je 
publika, sestavljena tako 

iz potomcev koroških Slovencev kot avstrijsko 
govorečih, pomagala po svojih najboljših močeh. 
Poudariti je potrebno, da se Korošcem naša 
pesem zelo dopade. Ob slovenski besedi ter 
narodno obarvani tematiki so se marsikomu zales-
ketale oči. Še posebej mi je ostal v spominu refren 
pesmi Majolčica, kjer so se v polkrogu zbrani 
gosti, ne glede na nivo znanja slovenskega jezika, 
kar priklopili k ubranim pevcem MVS Pozdrav.

Uroš Gantar

Počastili ustvarjanje znamenitih Slovencev v Gradcu

Pevci Moške vokalne skupine Pozdrav smo že drugič letos nastopili 
v Gradcu.

Fo
to

: a
rh

iv 
M

VS
 P

oz
dr

av

Avtorji (Irena Jereb Filipič, Ivan Križnar, 
Franc Podnar in Milena Sitar) so tematiko 
iztrgali pozabi po več kot 70 letih. 

Leta 1944, ko je nemška okupacijska vojaška 
moč že popuščala, je na območju južne Gorenjske, 
od Žirov prek gornjega dela Poljanske doline do 
selških vasi med Blegošem in Poreznom nastajal 
sistem tajne slovenske šole. Poklicni učitelji so 
bili ob okupaciji izseljeni, šolska poslopja pa 
zasedena ali požgana, večina šoloobveznik otrok 
ni obiskovala šole. Dekleta večinoma v starosti 
od 15 do 20 let so ob organizacij ski in strokovni 

Predstavitev knjige o partizanskem šolstvu v Poljanah

Dobro obiskane ilegalne šole med vojno
V Poljanah so 30. novembra predstavili knjigo Ti si mene naučila brati o partizan-
skem šolstvu na Žirovskem, v Poljanski dolini in zgornjem delu Selške doline.

podpori takratnih oblastnih organov na pol 
osvo bojenih ozemljih začela zbirati otroke in jih 
poučevati v zasebnih hišah, pomožnih objektih ... 
Najpomembnejša predmeta sta bila slovenščina in 
računstvo, otroci pa so tudi peli, risali, telovadili 
(če je bila možnost) ter se ob tem učili solidarnosti 
in ljubezni do domovine. 

Kot je povedal Branimir Nešović, direktor 
Založbe Modrijan, so bile to »šole mestoma 
kratkega daha, ki so se selile iz ene hiše v 
drugo« in je potrebno njihov vznik razumeti 
kot »dejanje državotvornosti«. Poudaril je še, 

Naslov knjige Ti si mene naučila brati je 
citat. Gre za besede, ki jih je nekdanji 

učenec svoji učiteljici v Poljanah izrekel po 
vojni. Med občinstvom je bilo tudi kar nekaj 

učencev nekdanjih partizanskih šol.

Na predstavitvi knjige Ti si mene naučila brati v Poljanah konec novembra
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da gre za dragocenost, ki bo zaradi pričevanj 
učiteljic in učencev, zapisanih tudi v novi 
knjigi, obstala. 

Brez ustreznih pripomočkov  
do zadovoljivega znanja 

Vseh partizanskih učiteljic je bilo 46, vseh 
šol 28, v njih 70 oddelkov, obiskovalo jih je 
skoraj 2.000 učencev. Takrat imeti pouk in 
učence poučevati slovensko je bilo veliko 
tveganje. Pouk ni bil obvezen, večinoma pa 
so se starši odločali za to, da so njihovi otroci 
te šole obiskovali. Učitelji so imeli ilegalna 
imena, šole so bile označene s šiframi, ki so se 
spreminjale. Veliko gradiva je o tem 18 let po 
vojni zbral že Rado Jan, takrat je bilo veliko 
učiteljev še živih. 

Ni bilo ne papirja ne učnih pripomočkov. 
»Kolikor šol, toliko variant,« so glede sled
njega poudarili zbrani, tudi Ivan Križnar, ki 
je bil sam učenec partizanske šole. Otrokom 
se kljub vsemu ni nič zgodilo, četudi so eno 
učiteljico ustrelili. Imeli so namreč učinkovito 
obveščevalno mrežo.  

»Prav od partizanskih učiteljic bi se morali 
učiti poguma in odgovornosti do otrok,« je 
bila sklepna misel avtorjev, ki so za omizjem 
nanizali kar nekaj zanimivih zgodb o partizan
skem šolstvu v Poljanski dolini. 

Damjana Peternelj
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Izlet na Slavnik
Člani planinskega krožka smo se 3. novem

bra z Blat čez Lučine odpeljali proti Vrhniki, 
kjer smo se priključili na avtocesto, ki smo jo 
zapustili pri izvozu za Kozino. V vasi Podgorje 
smo parkirali, se nekoliko okrepčali, potem pa 
se po strmi poti odpravili proti Slavniku. Pot se 
nam ni zdela naporna, smo pa morali biti pre
vidni, ker so bo bile skale zaradi dežja prejšnji 
dan mokre. Ko smo zapustili gozd, se nam je 
odprl pogled na morje in ker je bilo vreme za 
ta čas izredno toplo, smo razmišljali, da bi se 
bilo prijetno ohladiti v morju. Po prihodu na vrh 
smo najprej poiskali geocach zaklad, naredili 
skupinsko sliko, nato pa smo se spustili nekaj 
metrov do Tumove koče, kjer smo pomalicali. 
Sestopili smo po varnejši in položnejši poti, 
ki je sicer malo daljša, ampak zelo prijetna 
tudi za besedne igre in klepet. Hodili smo po 
lahki planinski poti in se učili previdne hoje 
po mokrih skalah. Naučili smo se, da je prav, 
da imamo v nahrbtniku dovolj toplih oblačil, 

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Tradicionalno dobrodelno
V novembru in pred decembrskimi prazniki smo naše prostore napolnili s podvigi 
in uspehi učencev ter z dobrodelnostjo obiskovalcev.

vendar je vseeno pametno, če imamo s sabo 
tudi oblačila s kratkimi rokavi – vreme je bilo 
izredno toplo in brez vetra. Na poti nazaj, ko 
smo hodili po kolovozu, pa smo se šli razne 
igre in klepetali.

MEPI priprave na Sovodnju
9. novembra se je vseh 21 letošnjih MEPI

jevcev odpravilo na Podružnično šolo So
vodenj. V petek smo se na igrišču spoznavali 
z orientacijo, uporabo kompasa in zemljevida 
… Nikoli več se ne bomo izgubili! V šoli nas 
je učitelj Martin Oblak seznanil s prvo pomočjo 
in temeljnimi postopki oživljanja. Milka Burnik 
nam je povedala veliko zanimivosti in ravno 
prav podatkov o rapalski meji. Sledil je še 
večer s socialnimi igrami in spanje. V soboto 
smo najprej poslušali poučno predavanje lovke 
Lili Vehar. Predstavila nam je gozdni bonton, 
opozorila nas je, na kaj moramo biti pozorni 
v gozdu, kaj storimo ob srečanju z različnimi 
živalmi, predstavila nam je delo lovcev ter z 
nami podelila zanimive izkušnje in fotografije. 
Sledil je dolg orientacijski pohod, kjer smo 
uporabili pridobljeno znanje. Po vrnitvi smo 
si skuhali kosilo. Sledilo je še nekaj ročnih 
spretnosti. Z inštruktorico življenja v naravi 
Petro Trček smo izdelovali vozle. Ura nas je 
preganjala, zato je sledil le še zaključek – Luku 
smo zapeli za rojstni dan in pojedli odlično 
torto, s katero nas je presenetil.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Vseslovenski projekt Tradicionalni slov

enski zajtrk se je letos odvijal 23. novembra. 
Na naši šoli to ni zgolj navaden zajtrk, ampak 
priložnost, da se s svojimi izdelki predstavi čim 
več lokalnih proizvajalcev hrane. Ponudba tako 
ni omejena zgolj na kruh, maslo in med, ampak 
je dopolnjena s siri, jogurti, namazi, suhim 
sadjem in drugimi izdelki. Zato ni čudno, da 
se tega dogodka veselijo vsi učenci in šolski 
delavci, tudi tisti najbolj razvajeni.

Planinski krožek na vrhu Slavnika

Prednovoletni bazar
Ker se učenci, učitelji in ostali delavci naše 

šole dobro zavedamo, da je dobrodelnost zelo 
lepa gesta, smo tudi letos konec novembra 
pod vodstvom Jane Rojc organizirali pred
novoletni bazar. Izdelki (voščilnice, kreme, 
okraski, venčki, dišeča mila …) so nastali pod 
rokami učencev 1.–9. razreda in ostalih, ki so 
bili pripravljeni pomagati. Devetošolci so v 
okviru MEPIja pekli palačinke, tako da so se 
lahko obiskovalci posladkali. Pred bazarjem 
so se nam predstavili pevci vseh treh pevskih 
zborov pod vodstvom Neže Erznožnik, 
plesalci s Petro Slabe, Lucija Kavčič nam 
je na oder pripeljala naše folkloriste, Ingrid 
Čemas pa mažoretke. Nekaj lepih besed je v 
uvodu povedal tudi ravnatelj Izidor Selak. 
Vsa zbrana sredstva gredo seveda v šolski 
sklad, kar pa je lep uvod v veseli december, 
v katerem je še veliko možnosti, da pokažemo 
svojo dobrodelnost.

Ljubljanski maraton
27. oktobra se je sedem učencev udeležilo 

šolskega teka na Ljubljanskem maratonu. 
Na 1.800 metrov dolgi progi so naši učenci 
dosegli lepe rezultate. DEČKI: 118. mesto 
Urban Buh (7:45,4), 6. razred; 4. mesto Žan 
Šubic (5:56,4), 7. razred; 11. mesto Nik Lučin 
(5:49,9), 9. razred. 

DEKLICE: 13. mesto Manca Dolinar 
(6:57,8), 6. razred; 17. mesto Rebeka Čadež 
(6:55,5) in 31. mesto Bina Čadež (7:11,0), 
7. razred; 96. mesto Mojca Krek (8:05,6), 8. 
razred. V vsaki kategoriji je bilo okrog 240 
tekmovalcev.

Novinarski krožek 

Povabilo krajanom  
pri zbiranju informacij 

Kot smo v Podblegaških novicah že objavili, 
nastaja nov zbornik o Gorenji vasi in Hotavljah. 
Vseboval bo prispevke z različnih področjih 
(šolstva, kmetijstva, gospodarstva, zdravstva, 
društvenega življenja …). Posebej bi radi zbrali 
informacije o ljudeh, ki so se z našega območja 
izselili v Ameriko do 1. svetovne vojne in kas-
neje do 2. svetovne vojne v Evropo (Francija, 
Belgija). 

Območji obsegata naslednja naselja:
Območje Gorenje vasi: Gorenja vas, Do-

lenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, 
Todraž, Bačne, Lajše, Žirovski Vrh Sv. Antona 
in Žirovski Vrh Sv. Urbana;

Območje Hotavelj: Čabrače, Hlavče Njive, 
Hotavlje, Jelovica, Srednje Brdo, Suša in 
Volaka – del.

Za kakršnokoli informacijo in slikovno gradivo 
se člani uredniškega odbora novonastajajočega 
zbornika že vnaprej zahvaljujemo. Informacije 
in slikovno gradivo lahko pošljete na e-naslov: 
bogataj.val@gmail.com ali pokličete na tel. št.: 
040/377-356.
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Prireditve v knjižnicah v občini Gorenja vas - Poljane POTOPIS IN PREDSTAVITEV KNJIGE
CAMINO FRANCES:

Moj poskus pobega od »brezsmislov« 
sodobne družbe

 MOJCA KLUG
Četrtek, 24. 1. 2019, ob 19. uri,

MALA DVORANA Sokolskega doma

PREDSTAVITEV KNJIGE
Minka Gantar

KO IMA ŽIVLJENJE ŽUR

Četrtek, 10. 1. 2019, ob 19. uri,
MALA DVORANA Sokolskega doma

KRAJEVNA KNJIŽNICA 
GORENJA VAS
ponedeljek 11.00–17.00
torek in četrtek 13.00–19.00
04/510 71 00

gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si

KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANE
sreda 13.00–19.00 
petek 11.00–17.00
04/518 33 80
poljane@knjiznica-skofjaloka.si

izposojevalna enota SOVODENJ
petek 14.00–17.00
sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si 
www.knjiznica-skofaloka.si

ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE
»SLIKANJE JE VENDAR  

NEKAJ LEPEGA«

KUD POLJANE
Torek, 5. 2. 2019, ob 18. uri,                  

razstavni prostor Krajevne knjižnice Gorenja vas

ODPIRALNI ČAS MED PRAZNIKI
Krajevna knjižnica Gorenja vas

PONEDELJEK, 24. 12. 2018,  ZAPRTO!
PONEDELJEK, 31. 12. 2018,  ZAPRTO!

Izposojevalna enota Sovodenj
PETEK, 28. 12. 2018,  ZAPRTO!

VOŠČILO!
Naj gre v novo leto
svetlih zvezd nešteto
in naj vsaka zase
v majhno srečo 
zrase!   
(B. Š. Žmavc)

Vesele praznike 
in srečno  

v letu 2019
vam želi 

Knjižnica Ivana 
Tavčarja  

Škofja Loka.

GORENJA VAS - DECEMBER 2018
Ponedeljek, 17. 12.,  Delavnica za spretne prste Bernarda Buh Krajevna knjižnica
ob 17.00 IZDELAVA NOVOLETNIH OKRASKOV  Gorenja vas
Četrtek, 20. 12.,  Brezplačna delavnica za odrasle Saša Bergant, Krajevna knjižnica
16.00–18.00 KRIŽ KRAŽ ‒ vadba za možgane VGC Gorenjske, Zavod O Gorenja vas

GORENJA VAS ‒ JANUAR 2019
Ponedeljek, 7. 1., Ura pravljic – za otroke od 4. leta dalje Romana Hafnar Krajevna knjižnica
ob 17.00 ZABAVAJMO SE V SVETU PRAVLJIC  Gorenja vas
Četrtek, 10. 1.,  Brezplačna delavnica za odrasle Saša Bergant, Krajevna knjižnica
16.00–18.00 KRIŽ KRAŽ ‒ vadba za možgane VGC Gorenjske, Zavod O Gorenja vas
Četrtek, 10. 1.,  Četrtkov večer s knjižnico Minka Gantar Krajevna knjižnica
ob 19.00 PREDSTAVITEV KNJIGE:   G. vas, mala dvorana
 KO IMA ŽIVLJENJE ŽUR   Sokolskega doma
Ponedeljek, 14. 1., Beremo z nasmehom Irma Golob, Krajevna knjižnica
ob 17.10 BEREMO Z ALVINOM Ambasadorji nasmeha Gorenja vas
 Obvezne predhodne prijave                                
 (za otroke od 6. leta naprej)    
Ponedeljek, 21. 1., Delavnica za spretne prste za otroke in Bernarda Buh in Krajevna knjižnica
17.10–18.30 njihove starše ‒ Projekt DRUŽINSKA  Saša Ambrožič Gorenja vas
 PISMENOST, USTVARJAMO KNJIŽNE JUNAKE  
Četrtek, 24. 1.,  Brezplačna delavnica za odrasle Saša Bergant, Krajevna knjižnica
16.00–18.00 KRIŽ KRAŽ ‒ vadba za možgane VGC Gorenjske, Zavod O Gorenja vas
Četrtek, 24. 1., Četrtkov večer s knjižnico – potopisno Mojca Klug Krajevna knjižnica
ob 19.00 predavanje s predstavitvijo knjige:  Gorenja vas,
 CAMINO FRANCES: Moj poskus pobega   mala dvorana
 od »brezsmislov« sodobne družbe  Sokolskega doma
Ponedeljek, 28. 1., Glasbeno-pravljična urica GLASBILO Glasbena šola Škofja Loka Krajevna knjižnica
ob 17.00 IN PRAVLJICA PRESENEČENJA in Bernarda Buh Gorenja vas

GORENJA VAS ‒ FEBRUAR 2019
Ponedeljek, 4. 2., Pravljična urica za otroke in njihove starše Bernarda Buh in Krajevna knjižnica
17.10–18.30 Projekt DRUŽINSKA PISMENOST        Romana Hafnar      Gorenja vas
 »LABIRINT« V KNJIŽNICI 
Torek, 5. 2., Odprtje slikarske razstave KUD Poljane Krajevna knjižnica
ob 18.00 »SLIKANJE JE VENDAR NEKAJ LEPEGA« Gorenja vas

POLJANE – DECEMBER 2018
Petek, 14. 12.,    Delavnica za spretne prste IZDELAVA Bernarda Buh Krajevna knjižnica
ob 17.00             NOVOLETNIH OKRASKOV IN VOŠČILNIC Poljane

POLJANE – JANUAR 2019
Petek, 4. 1., Ura pravljic – za otroke od 4. leta dalje Bernarda Buh Krajevna knjižnica
ob 17.00 PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU  Poljane
Petek, 11. 1.,  Igralna urica s kužkom Irma Golob, Krajevna knjižnica
ob 17.10 IGRAMO IN ZABAVAMO SE Z ALVINOM Ambasadorji nasmeha Poljane
 Obvezne predhodne prijave    
Petek, 18. 1.,  Delavnica za spretne prste Saša Ambrožič Krajevna knjižnica
ob 17.00 POLARNI MEDVED  Poljane
Petek, 1. 2., Pravljična urica za otroke in njihove starše Bernarda Buh in Krajevna knjižnica
ob 17.00 Projekt DRUŽINSKA PISMENOST             Romana Hafnar Poljane
 »PESNIK SEM«, jaz in moj otrok

SOVODENJ – DECEMBER 2018
Petek, 21. 12.,    Delavnica za spretne prste Polona Homec Izposojevalna enota
ob 17.00             SVETLEČI OKRASKI  Sovodenj 

SOVODENJ – JANUAR 2019
Petek, 4. 1., Ura pravljic – za otroke od 4. leta dalje Polona Homec Izposojevalna enota
ob 17.00 DVANAJST UJCEV  Sovodenj
Petek, 18. 1.,    Delavnica za spretne prste Polona Homec Izposojevalna enota
ob 17.00             SOVICE  Sovodenj

SOVODENJ – FEBRUAR 2019
Petek, 1. 2.,    Ura pravljic – za otroke od 4. leta dalje Polona Homec Izposojevalna enota
ob 17.00             AN, BAN, CICIBAN  Sovodenj
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Tradicionalni slovenski zajtrk
Dan se je začel s tradicionalnim slovenskim zaj

trkom – podprli smo se z živili iz našega okolja. 
Zajtrkovali smo domači med, domače maslo, 

domači črni kruh, domače mleko in domače 
jabolko. Živila so priskrbeli Čebelarstvo Mur, 
Kmetija pr’ Anžk’, Kmetija – sirarna Bogataj, 
Karlovski mlin in Ekološka domačija Blažev’c.

Za malico so učenke in učenci dobili domači 
sezamov rogljič iz Karlovskega mlina in 100
odstotni domači jabolčni sok s Kmetije Matic.

Tudi kosilo je bilo povsem domače – Kmeti
ja Lojz je prispevala kislo repo, Kmetija Žunar 
suho meso, Karlovski mlin pa osje gnezdo. 

Posebno pozornost smo posvetili čebelam in 
s pomočjo mladinskega pevskega zbora v vseh 
razredih zapeli pesem Lojzeta Slaka z naslovom 
Čebelar. Čebelar  Štefan Inglič pa je obiskal 
prvošolčke in jim predstavil te marljive živalce, 
ki nam zagotavljajo hrano in prehransko varnost, 
v zadnjem obdobju pa so vedno bolj ogrožene.

Zdrava šola
Posamezni oddelki so izmenjaje poslušali 

različna predavanja in sodelovali v delavnicah. 
Poslušali so predavanje dr. Vilme Eniko z naslo
vom Sladkor naš vsakdanji, v veliki telovadnici 
so izvajali redovne vaje pod vodstvom učiteljice 
Maje Trček in učitelja Aleša Mraka. 

Matej Mohorič je vsebine prve pomoči 
teoretično in praktično predstavil učencem 6. 
in 7. razreda. Urban Čibej pa je za učence 8. 
in 9. razreda vsebine še nadgradil z oskrbo 
ran, krvavitev, opeklin in poškodb ob uporabi 
pirotehničnih sredstev. Seznanil jih je tudi s 
temeljnimi postopki oživljanja.

Lado Dolenec iz Lovske družine Poljane je 
učenkam in učencem 6. in 7. razreda predstavil 

Iz OŠ Poljane

Zdravi, strpni in prijazni
V petek, 16. novembra, je za celo šolo potekal tehniški dan, ki ga je odlično 
pripravila naša učiteljica biologije in gospodinjstva Irena Tehovnik, ki je hkrati 
tudi vodja šolske prehrane. V njem smo združili dva projekta – Tradicionalni 
slovenski zajtrk in Zdrava šola.

delo lovca, živali, ki živijo v naših krajih, in 
spregovoril o odnosu ljudi do okolja.

Članice Društva podeželskih žena Blegoš 
so učenkam in učencem razredne stopnje pred
stavile žetev žita nekoč. S seboj so prinesle tudi 
pravi »punkl« in prikazale, kako se izdelujejo 
čipke in šiva volnene nogavice.

Za konec pa so se poigrali z družabnimi 
igrami, ki so jih otroci prinesli od doma.

Zgodbe otrok sveta
V Časorisu, spletnem časopisu za otroke, je 

bil spomladi objavljen natečaj za najboljši odziv 
na Zgodbe otrok sveta – rubrike, v kateri fantje 
in dekleta pripovedujejo o svojih izkušnjah s 
selitvijo v Slovenijo.

Na natečaj so se na naši šoli odzvali učenke in 
učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo ter 
lanskega 7. razreda, ki so se o beguncih, strpnosti 
in solidarnosti pogovarjali pri pouku DKE. 

Uredništvo Časorisa je podelilo tri nagrade 
za najboljše pisne odzive. Nagrajeni sta bili dve 
naši učenki, in sicer je prvo nagrado prejela 
Gaja Šikovec, 3. nagrado pa Gaja Markelj.

Obeh se je najbolj dotaknila zgodba Estrelle 
Maraawi, ki je skupaj z mamo iz Kuvajta prišla v 
Slovenijo. Mama in oče sta Sirca, ki sta iz Dam
aska odšla v Kuvajt. Potem ko sta se ločila, se Es
trellina mama ni mogla vrniti k svojim staršem, saj 
so jo ti v poroko z Esterllinim očetom prisilili.

Gaja Markelj: »Zelo sem vesela, da živimo v 
državi, ki ima urejene zakone. Lepo je, da so deklico 
sošolci in sošolke lepo sprejeli in ji pomagajo pri 
nalogah ter učenju. Presenečena sem, ker v večini 

Katja Štravs: Bodimo prijazni

V društvu Leteči Kranjci so nam poslali spodnjo precej staro fotografijo, ki so jo dobili na Hotavljah. 
Želeli bi izvedeti kaj več o njej. Če morda kdo od bralcev še pozna koga na sliki ali pa bi vedel, kdaj, 
ob kateri priložnosti je bila fotografija posneta, naj se nam oglasi na e-naslov: podblegaske.novice@
gmail.com ali pa na tel. št. 031/883-065 (Edo Dolenc, Leteči Kranjci).

Nam kdo lahko pomaga? 

prispevkov, ki sem jih brala, otroci, ki so prišli v 
Slovenijo, tudi sami želijo pomagati drugim in si 
zadajo visoke cilje. Za dosego ciljev se potrudijo, 
dobivajo čim boljše ocene in se trudijo doseči, kar 
so si zastavili. Zelo me je navdušilo, kako lepo 
deklica govori o Sloveniji.« 

Gaja Šikovec: »V Sloveniji so ženske bolj 
enakopravne. Imajo veliko več pravic in svobode 
pri odločanju. Ženske se lahko izobražujejo in 
si same izbirajo moža ter poklic. Tudi tujcem je 
izobraževanje omogočeno – lahko se izobražujejo 
tako kot slovenski dijaki in študentje. Menim, da je 
Slovenija do tujcev prijazna država. V naših šolah 
se uči kar nekaj tujih otrok. Nekatere šole so med 
svoje učence sprejele tudi begunce, ki so pribežali 
z vojnih področij. Pomagajo jim tudi pri učenju slo
venskega jezika.  Mogoče bi morali večkrat slišati 
ali prebrati zgodbe, podobne tej, in bi znali bolj 
ceniti naravo in državo, v kateri živimo. Slovenija 
je varna država, ki nam omogoča preživljanje pros
tega časa v naravi. Ponuja nam tako pohode v gore 
kot plavanje v morju. Izobraževanje za nas otroke 
je brezplačno in omogočeno vsem. Na svetu je še 
vedno veliko vojn in zato veliko beguncev. Prav 
je, da jim pomagamo in jim poskušamo omogočiti 
lažje in varnejše življenje.«

Bodimo prijazni
V podobnem duhu kot zgornja razmišljanja so 

nastala tudi likovna dela natečaja Plakat miru s 
podnaslovom Bodimo prijazni, ki je bil razpisan 
že dvaindvajsetič. V škofjeloškem Sokolskem 
domu so pod okriljem Lions kluba Škofja Loka 
odprli razstavo, na kateri je bilo razstavljenih več 
kot 130 likovnih del učenk in učencev iz šestih 
osnovnih šol s Škofjeloškega.

Med deli, ki jih je strokovna komisija izbrala 
za skupno ocenjevanje plakatov iz vse Sloveni
je, je tudi delo naše učenke Katje Štravs.

Bernarda Pintar
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Dobrodelni praznični sejem v Javorjah
Na prvo adventno nedeljo smo v Javorjah organizirali dobrodelni praznični sejem. V šoli in vrtcu 

smo pripravili veliko privlačnih in uporabnih izdelkov. Javorski gasilci so nam prijazno ponudili pros-
tor njihove nove garaže, v kateri smo pripravili praznično ponudbo naših izdelkov. Kljub skorajda še 
jesenskem vremenu je bilo vzdušje zelo praznično. Župnik Ciril Istenič je poskrbel, da je zadišalo 
po toplem domačem čaju. Krajani, ki so v velikem številu obiskali sejem, pa so z lepimi besedami 
ogreli tudi naša srca. Izkupiček od prodaje izdelkov smo namenili šolskemu skladu. Vsem se iz srca 
zahvaljujemo za prispevek!                                                                                              Maja Kokalj

Miha Černe je verjetno služil kraljevo vojsko 
v srbskem mestu Negotin (blizu romunske 
meje) in po končanem služenju ostal v tem 
mestu kot pek. Tu je spoznal svojo prvo ženo 
in se z njo poročil. Rodila mu je hčerko Vero, 
s katero sta se leta 1925 preselila v Slovenijo. 
Vendar pa sta se čez pet let sporazumno razšla 
in Vera se je z materjo vrnila v Srbijo. Ko je 
odrasla, se je Vera preselila v Niš, kjer si je 
ustvarila družino. 

Leta 1975 je dobila vnukinjo Ano, ki se je 
kasneje preselila v mesto Vranje v južni Srbiji 
in se tam poročila. Po poklicu je učiteljica, lju
biteljsko pa se ukvarja s folkloro. Je mentorica 
številnih folklornih skupin v južni Srbiji in 
tudi v Makedoniji, s katerimi uspešno nastopa 
na raznih folklornih festivalih po vsej Evropi. 
V zrelih letih pa je v njej vse bolj gorela želja, 
da najde grob svojega pradeda Miha in hišo, 
kjer je živel.

Sodelovanje s folklorniki 
Sodobna informacijska tehnologija ji je 

omogočila, da je našla na spletu Gorenjo vas 
in Folklorno skupino Zala, ki deluje v tem 
kraju. Preko Društva slovenskosrbskega pri
jateljstva Zdravica iz Niša, katerega članica je, 
nas je našla in z nami navezala stike. Iz nekaj 
skromnih podatkov, ki jih je imela, smo kmalu 
ugotovili, kdo je bil njen praded in tudi našli 
njegov grob, ki ga deli z Vlastjo Simončičem, 
legendo slovenske fotografije.

Da pa ne bi ostalo samo pri rodbinskih 
vezeh, je preko DSSP lani povabila našo FS 
Zala v Srbijo. Z veseljem smo se odzvali, 
čeprav na tako oddaljeno gostovanje še nikoli 

Rodbinske in prijateljske vezi folklornikov

Ana Stojkovič iz Vranja našla svoje korenine
Starejši vaščani se verjetno še spomnite Mihe Černeta ali po domače Mihevkarja 
v odmaknjenem kotičku Gorenje vasi. Ker ni bil rojen domačin (v Gorenjo vas 
se je priselil po 2. svetovni vojni, rojen je bil nekje v okolici Litije), se ni kaj 
dosti govorilo o njegovi življenjski poti, ki pa je za našo Folklorno skupino Zala 
postala zanimiva v lanskem letu.

nismo šli. V novembru smo izvedli samostojen 
folklorni koncert v Nišu in še skupnega v 
Vranju. Takrat je padla ideja, da mladi folk
loristi iz Vranja nastopijo na Prazniku žetve na 
Žirovskem vrhu.

Ana Stojkovič na grobu svojega deda v Gorenji vasi
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Žirovski vrh – raj na zemlji 
Zgodba, ki je sledila, je sedaj že večini, ki 

ste vsaj enkrat obiskali letošnji Praznik žetve, 
poznana. Tri dni zapored, vsakič z drugo ko
reografijo, so nas navduševali z odlično izve
denimi plesi iz Srbije. V nedeljskem programu 
pa so nas presenetili tudi s slovenskimi plesi, ki 
so jih prisrčno izvedli na nekoliko srbski način. 
Presenečeni so bili nad dobrim odzivom pub
like, ki je z zanimanjem spremljala vse njihove 
nastope in jih nagradila z bučnim aplavzom. 

In kakšne vtise so odnesli gostje od nas? Ko 
so tri dni spoznavali našo dolino in hribe od Vin
harij, kjer so spali, do Žirovskega vrha, kjer so 
nastopali, so bili mnogi prepričani, da so našli 
raj na zemlji. Res je k temu veliko pripomoglo 
tudi lepo vreme, najbolj pa si bodo zapomnili 
prijazen odnos ljudi, ki so jih sprejeli in z njimi 
tako rekoč živeli vse tri dni.

In sedaj zopet k naslovu. Ana Stojkovič je 
našla svoj cilj, ki si ga je zadala. Opazoval sem 
jo, ko je na grobu svojega pradeda prižigala 
svečo. Poljubila je nagrobni kamen in dolgo ni 
mogla odmakniti pogleda od imena Miha Černe. 
Kasneje mi je povedala, da je doživela občutke, 
ki so ji bili doslej neznani. Zdelo se ji je, kot da 
pod tem kamnom leži tudi del nje.

V zadoščenje nam je, da smo Ani pomagali 
izpolniti željo, da obišče svojega pradeda na 
grobu in njegovo hišo v Gorenji vasi. Povezo
vanje s pristno ljudsko kulturo nas je vse skupaj 
združilo in obogatilo ter veliko prispevalo k 
prijateljstvu med dvema različnima narodoma 
bivše Jugoslavije.

Janez Čadež
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Po končani prvi svetovni vojni je na slo
venskih tleh nastopila nova država kraljevina 
SHS, ki je nekdanjo avstroogrsko vojsko obrav
navala negativno. Zato padlim v njenih enotah 
ni postavljala javnih spomenikov. Le v posa
meznih krajih so se jih spomnili z obeležjem, 
največkrat v okviru lokalne župnije. Tudi v 
gorenjevaški občini je malo takih spomenikov. 
To zgodovinsko nedoslednost so se ob stoti 
obletnici konca prve svetovne vojne odločili 
popraviti v župniji Stara Oselica s postavitvijo 
spominske plošče. Na njej so napisana imena 
padlih vojakov iz naselij Fužine, Hobovše, 
Kladje, Podgora, Stara Oselica in Trebija. V 
govoru ob odkritju plošče je Anton Bogataj, 
raziskovalec lokalne zgodovine in gonilna sila 
postavitve, povedal: »Malokateri dogodek v 
zgodovini Slovencev je tako močno vplival na 
življenje ljudi kot ta nesrečna vojna. Zaznamo
vala je usodo ljudi v naših krajih med vojno in 
desetletja po njej.« Dodal je še: »Tudi v Stari 
Oselici smo hoteli iztrgati iz pozabe imena 
padlih prednikov, posvetili smo se vsakemu 
imenu, ohranili smo jih v ljudskem spominu in 
jim vrnili dostojanstvo. Na blagoslovljen kraj, 
na cerkev. V njej so bili krščeni, sem so hodili v 
šolo, tu so prejeli zakramente. Štirinajst hišnih 
gospodarjev in dvaintrideset mladeničev je 
sanjalo o prihodnosti, ki jim je bila pretrgana v 
blatnih pokrajinah bojišč Galicije, v toči granat 
na kraški planoti Doberdob, v rovih Škabrijela 
in Rombona, v mrzlem krnskem pogorju ali 

Odkritje spominske plošče padlim med 1. sv vojno

V Stari Oselici imena padlih rešili pozabe
V Stari Oselici so novembra ob 100letnici konca prve svetovne vojne odkrili 
spominsko ploščo vojakom z območja župnije, žrtvam na bojiščih od soške 
fronte do Galicije. 

ob koncu vojne na reki Piavi. V srcu so nosili 
misel na domači kraj, ko so zapuščeni umirali 
daleč od doma.« 

Podatke poiskali v arhivih 
Bogataj je skupaj z zdaj že pokojnim Vik

torjem Šturmom, ki si je zelo prizadeval za 
postavitev plošče, v arhivih raziskoval podatke 
o žrtvah vojne in po dosegljivih virih našel vse 
padle, ki so imeli stalno bivališče v župniji 
Stara Oselica. Iz posameznih družin je umrlo 
tudi po več mož in fantov. Izdali so še zloženko 
z natančnejšimi podatki o posameznikih, 
napisanih na plošči. Ploščo, ki je pritrjena na 
fasado cerkve, je iz obstojnega kraškega kamna 
iz Repna izdelal Jure Luskovec Lampreht iz 
Srednje vasi pri Šenčurju, njeno postavitev so 
omogočili občina, KS Trebija in župljani. Pri 
izvedbi postavitve in organizaciji slovesnosti so 
sodelovali tudi Miha Mrak, Franc Selak, Dušan 
Mrak in drugi člani župnijskega pastoralnega 
sveta. Skupaj s predsednikom KS Trebija Rudi
jem Kokaljem in ključarjem cerkve v Stari Ose
lici Ivanom Filipičem jo je odkril gorenjevaški 
župan Milan Čadež. V nagovoru zbranim je 
izrekel zahvalo vsem, ki so zmogli in znali 
obuditi ter ohraniti spomin na svoje prednike in 
sorodnike, ki počivajo v tuji zemlji. Poudaril je, 
da je ta spominska slovesnost opomin mlajšim 
generacijam, da prizadevanj za mir ni nikoli 
dovolj, saj sta demokratično urejena družba in 

Spominska plošča z imeni padlih vojakov iz 
župnije Stara Oselica med 1. sv. vojno
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mir največji dobrini človeštva. Blagoslov plošče 
je opravil dekan dekanije Škofja Loka Gregor 
Luštrek, ki je skupaj z domačim župnikom 
Janezom Cerarjem daroval tudi nedeljsko mašo. 
S pesmijo je dogodek obogatil domači cerkveni 
pevski zbor pod vodstvom Maksa Rupnika, 
povezovala pa ga je Tina Benedičič.

Jure Ferlan

Na sončno prvo soboto v decembru so se ob bližnjem 
godu zavetnice sv. Barbare tradicionalno zbrali nekdanji 
rudarji in drugi zaposleni v Rudniku urana Žirovski vrh. 
Srečanje se je začelo s sv. mašo v polni cerkvi sv. Urbana, 
pri kateri so se spomnili pokojnih sodelavcev in prijateljev. 
Daroval jo je gorenjevaški župnik in škofjeloški dekan 
Gregor Luštrek. V mašnem nagovoru je  na zanimiv 
način poudaril pomen spoštovanja zakonov narave. Na 
stranskem oltarju, ki je posvečen sv. Barbari, je med mašo 
gorela rudarska svetilka, ki jo je župnik  tudi blagoslovil. 
Po kratkem družabnem srečanju pri mežnariji se je 
program nadaljeval ob rudniški upravni stavbi v Todražu 
z odprtjem razstave rudarskih svetilk, ki jo je pripravil 
upokojeni rudarski inšpektor Miran Mošnik. Zbrane je 
nagovorila in dogajanje povezovala direktorica rudnika 
Hiacinta Klemenčič, Jože Rojc pa je zapel rudarsko himno. 
V kulturnem programu smo slišali nekaj pesmi na temo 
rudnika in njegovega vpliva na okolico in prebivalce. Za 
posebno presenečenje je s svojim obiskom poskrbel 
nekdanji direktor rudnika Franc Avberšek, ki je kljub 
močni gibalni oviranosti prišel na slovesnost. Ganjenemu 
avtorju razstave je poklonil tri stare rudarske svetilke za 
njegovo zbirko. 

Razstava bo odprta do 20. decembra ob delavnikih 
med 8. in 14. uro ali po predhodnem dogovoru.

Jure Ferlan

Praznik rudarjev obeležili s sv. mašo in razstavo rudarskih svetilk

Ob rudniški upravni stavbi v Todražu so v kulturnem programu odprli razstavo rudar-
skih svetilk.
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Konec novembra so v Šubičevi hiši odprli raz
stavo izdelkov Varstvenodelovnega centra (VDC) 
Kranj. Na ogled so postavili glinene izdelke, ki jih 
izdelujejo uporabniki s podporo zaposlenih. »To 
je linija uporabnih, lično poslikanih predmetov v 
enotnem slogu z rdečimi kapljicami: skodelice za 
kavo ali čaj, posoda za maslo, piškotnica, čajnik, 
deža, posoda za organske odpadke za v kuhinjo, 
potičnica, posoda za peko pite, posoda za kislo 
mleko, krožniki različnih dimenzij, medar, slad
kornica, ožemalnik in še kaj. Predstavili pa smo se 
tudi s tkanjem, voščilnicami in likovnimi izdelki, 
na sami otvoritvi pa tudi z avtorsko poezijo 
naših uporabnikov in glasbo,« je povedal vodja 
enote Škofja Loka Jure Nastran. Pri izdelkih so 
sodelovali uporabniki iz vseh enot: Škofje Loke, 
Šenčurja, Kranja in Tržiča. Kot je še povedal 
Nastran, je bil odziv obiskovalcev navdušujoč, 
želeli pa bi si še več obiska. Dobili so nova 
naročila, odprle pa so se jim tudi nove možnosti 
sodelovanja na različnih področjih. 

V decembru se v organizaciji Zavoda 
O, Zavoda škofjeloške mladine, projekta 
Večgeneracijskega centra Gorenjske v Šubičevi 
hiši zaključuje konverzacija v angleškem 

Šubičeva hiša v Poljanah

Tudi v decembru na široko odprta vrata
V Šubičevi hiši je tudi v predprazničnem času veselo in polno dogodkov. Pre-
verili smo, kaj vse so pripravili v novembru in kateri dogodki bodo zaznamovali 
decembrski utrip.

V Šubičevi hiši je trenutno na ogled razstava VDC Kranj.
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jeziku, ki je potekala od oktobra. V novembru 
so pripravili tudi delavnico izdelovanja glinenih 
obešank, kjer so skupaj z otroki, starši in babi
cami ustvarjali obešanke v jesenskih, morskih 
in novoletnih motivih iz naravnih materialov, 
glinenih okraskov ter okraskov iz glinemola. 
Delavnica je bila zelo dobro obiskana. V istem 
času je na željo udeleženk prejšnjih delavnic v 
stavbi Rudnika Žirovski vrh v Todražu potekala 
delavnica vezenja novoletnih voščilnic.

V decembru so pripravili delavnico izdelo
vanja nakita iz fimo mase, ki so jo zaradi velikega 
interesa udeležencev organizirali še enkrat. 

15. decembra vabijo v Šubičevi hiši na 
celodnevno dogajanje z naslovom Žive slike. 
Več na letaku.

Kristina Z. Božič in Jure Ferlan

Prvo soboto v novembru je bila v OŠ Ivana Tavčarja prireditev, kakršne 
v Gorenji vasi še ni bilo.

Folklorna skupina Zala, ki deluje kot sekcija Turističnega društva Žirovski vrh, 
že vrsto let uspešno zastopa našo občino na območnih in tudi regijskih srečanjih 
odraslih folklornih skupin. V domačem kraju je najbolj poznana po nastopih na 
Prazniku žetve na Žirovskem vrhu in na raznih priložnostnih prireditvah.

V zadnjih letih pa je imela tudi že nekaj odmevnih nastopov v drugih sloven-
skih krajih in tudi v tujini. Med drugim je lani gostovala tudi v Podčetrtku, kjer je v 
Termah Olimia izvedla skupen nastop s tamkajšnjim moškim pevskim zborom. 
Da bi se oddolžili za gostoljubnost, smo se člani FS Zala odločili, da letos prvič 
organiziramo v Gorenji vasi Večer slovenskih pesmi in plesov, na katerega 
smo povabili tudi MoPZ Terme Olimia iz Podčetrtka. Poleg njih in FS Zala je 
na prireditvi nastopila tudi vedno bolj popularna Vokalna skupina Zala, ki jo v 
glavnem sestavljajo plesalci FS, in pa otroška FS OŠ Ivana Tavčarja. Mentorica 
obeh folklornih skupin je Lucija Kavčič, pri odrasli ji pomaga Marko Krajnik, za 
čim bolj ubrano petje Vokalne skupine Zala pa skrbi Janez Čadež.

Kombinacija petja in plesov, slednji so vedno »začinjeni« tudi s kratkimi 
igranimi in pevskimi vložki, je navdušila prisotno publiko, ki je celotno prireditev 
nagradila z bučnim aplavzom. Večina prisotnih je prvič videla dve kompletni 
odrski postavitvi, s katerima se je FS Zala predstavljala na lanskem in letošnjem 

območnem in regijskem srečanju FS. Gostov iz Podčetrtka se je večina zapom-
nila po odličnih solistih. Vokalna skupina Zala je v drugem delu nastopila tudi z 
instrumentalno spremljavo, kar je publika še posebej nagradila. Ne smemo pa 
pozabiti tudi na prisrčen nastop otroške folklorne skupine, iz katere bo morda 
zrasel podmladek, ki bo nekoč nadaljeval uspešno delo FS Zala. 

Glede na pozitivne ocene prireditve s strani ljubiteljev petja in plesa lahko 
v prihodnjih letih pričakujemo še kakšen podoben večer, ki bo predstavil delo 
marljivih članov FS Zala in pripeljal v Gorenjo vas še kakšnega zanimivega 
gosta.                                                                                             Janez Čadež
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V Javorjah smo v soboto, 17. novembra, v ob-
novljeni garaži poleg župnišča prisluhnili predavanju 
o življenju in delu ljudi na Madagaskarju ter o zdravst-
veni pomoči tamkajšnjim ljudem. Predstavila se 
nam je ekipa, ki je letošnji september preživela med 
Malgaši, točneje v misijonu Ampitafa, ki ga vodi misi-
jonar Janez Krmelj. Ekipo so sestavljale dr. Ida Rus, 
zdravnica pediatrinja, Eva Rataj, mlada zdravnica, 
Meta Rus, študentka medicine, in šestošolka Dora 
Rus. Po prihodu na Madagaskar so en dan preživele 
tudi pri Pedru Opeki.

Skozi zgovorne fotografije in videoposnetke smo 
se dodobra vživeli v delo, ki ga je ekipa opravila. Naj-
prej so predstavile značilnosti otoka na jugovzhodni 
strani Afrike, nato pa svoje delo. Odprava na tako 
dolgo pot in za daljši čas  terja že doma veliko priprav 
in usklajevanja, med drugim tudi zbiranja finančnih 
sredstev in medicinskega materiala. A pravo delo 
se je nadeljevalo tam. V porodnišnici in ambulanti  
jim ga  nikakor ni zmanjkalo, saj se je med ljudmi 
zelo hitro razvedelo, da v bolnici deluje okrepljena 
medicinska ekipa. Vendar pa je bilo bolj kot natrpan 

urnik in polne čakalnice naporno dejstvo, da bi v 
našem okolju bolnikom marsikdaj zlahka pomagali, 
v tamkajšnjih razmerah pa so bile članice ekipe 
zaradi pomanjkanja zdravil, opreme in specialistov 
pogosto nemočne. Hvaležne za izkušnjo življenja na 
malgaškem podeželju, kjer sta elektrika in pitna voda 
veliki izjemi, so nam zaupale, da sedaj bolj cenijo 
domače okolje in k temu pozvale tudi navzoče. 

Zanimivo predstavitev življenja in dela ekipe na 
Madagaskarju so prisotni nagradili z močnim aplav-
zom. Med nami je bila tudi Malgašinja, ki si je ustvarila 
družino na Brdih. Po predstavitvi je sledilo še druženje 
ob malgaških arašidih ter domačem pecivu in čaju. 
Več o njihovem delu lahko preberete tudi na spletni 
strani www.misijon-madagaskar.si.                                 

Martina Jelovčan

Spoznala sta se še kot otroka leta 1953, 
ko sta obiskovala osnovno šolo v Zadružnem 
domu na Hotavljah. Kot se spomni Anica, 
Češpovcova s Hotavelj, je imel Peter vseskozi 
več prijateljev na Hotavljah, zato se je tam 
pogosteje zadrževal. Tudi v njeni družini so ga, 
ko sta postala par, lepo sprejeli. 

Poročila sta se 16. novembra 1968, v Škofji 
Loki civilno, v Gorenji vasi ju je cerkveno 
poročil župnik Ferdin. Vmes so imeli še toliko 
časa, da sta se s pričama, nevestina je bil brat An
drej Peternelj, ženinova pa prijatelj Peter Božnar, 
odpravila na kosilo h Kunstlju v Radovljico.   

Ohcet je bila kar pri Anici doma. »Vozil naju 
je Cestn’kov Janko iz Podgore z rdečim oplom, 
pa 25 centimetrov snega je zapadlo do večera, do 
dveh zjutraj smo imeli ohcet kar ob svečah, potem 
je šele prišla elektrika,« smeje povesta. 

Družina jima pomeni največ 
V Kopačnici na Petrovem domu sta si ust

varila družino. Imata dva sinova, Andreja in 
Janeza, in štiri vnuke, Luka, Jureta, Katjo, Niko. 

Zlatoporočenca Anica in Peter Jelovčan

Z vedrino skozi življenje
V nedeljo, 18. novembra, sta 50letnico poroke praznovala Anica in Peter 
Jelovčan iz Kopačnice.

Vesela sta, da se z vsemi dobro razumejo in da 
radi pridejo k njima. 

Z veseljem so prišli tudi na slavje na Hotav
lje ob 50letnici poroke. Peljal ju je sin Andrej, 
poskrbeli so za naprsne šopke, celo poroko … 
Aničin nečak ju je z matičarko v prisotnosti 
obeh (istih) prič še enkrat poročil, tudi smeha 
in plesa ter dobre volje ni manjkalo. 

Anica z veseljem pokaže album, ki sta ga 
dobila v dar od njene sestre in brata, v katerem 
je ob izboru fotografij razbrati, da sta kljub 
trdemu delu na kmetiji vedno znala vzeti nekaj 
dni dopusta in sinova odpeljati na morje ter se 
sprostiti z družino ali prijatelji. 

In koliko svatov sta imela? »O, saj nisva 
imela časa šteti, toliko se je dogajalo,« povesta. 
»Res je bilo slovesno. Čudovito, enkratno,« sta 
še vedno navdušena. 

Brez dobre volje in razumevanja ne gre  
Tudi sicer sta znana po tem, Peter sploh, da 

rada ‘držita družbo pokonci’. Še zdaj kot za šalo 
stresa vice in spravlja v smeh prisotne. In še zdaj 

ni treba veliko, da  mimogrede nastane kakšen 
zanimiv verz ob posebni priložnosti.     

Vedrina in dobra volja ju spremljata kljub 
preizkušnjam, ki jih v življenju, priznavata, ni 
bilo malo. »Vse to naju je samo utrdilo.«

Kolikor sta imela prostega časa, sta rada 
sodelovala v Turističnem društvu Slajka 
Hotavlje, Peter pa tudi pri Planinskem društvu 
Gorenja vas, katerega častni član je. Zdaj se 
rad pošali, da je le še njihov ‘počasni’ član. 
Sodeloval je tudi pri gradnji njihovega planin
skega zavetišča na Jelencih, saj je po končanem 
delavniku veliko zidal. V zavetišču je bil ob 
sobotah in nedeljah pogosto ‘dežurni’.

Da bi le ostala zdrava  
Peter je bil zaposlen v Remontu v Gorenji 

vasi, nato v Tehniku in nazadnje v Gradisu, 
Anica pa v Termu, kasneje pa v LTHju. V pokoj 
ni šla rada. »Lepo smo se imeli na šihtu, doma 
mi je bilo potem sprva, čeprav je bilo veliko 
dela, kar malo dolgčas.« 

Še zdaj veliko in rada pomagata na kmetiji. 
Ostajata skromna. »Saj ne rabiva veliko,« 
povesta. »Da bi bila le zdrava in da bi se imela 
vsaj tako lepo, kot se imava zdaj. Tamladi zelo 
skrbijo za naju,« priznata. Z družino sina An
dreja bivata v pred 20 leti zgrajeni hiši.   

Vesela sta, da imata tudi dobre sosede in 
prijatelje. »Za darilo so nama kupili bivanje v 
Delfinu v Izoli. Jutri greva tja. Peljejo naju tja 
pa še iskat naju pridejo,« sta navdušena, ko mi 
pojasnjujeta plane. »Pa imata že vse spakirano?« 
vprašam, ker se že bliža mrak. Peter pove, da ne. 
(Se obrne k Anici). »Saj ni veliko treba. Jaz bom 
zavijal, ti pa skupaj nosila, pa bo.« (smeh) 

Ker zmanjkuje časa, vprašam zgolj še, kaj 
ju dr(u)ži skupaj? Brez obotavljanja povesta, 
da vzgoja, vztrajnost in potrpljenje. 

Damjana Peternelj 

Medicinska ekipa na Madagaskarju

Anica in Peter Jelovčan na praznovanju zlate poroke skupaj s sinovoma in njunima ženama
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Tradicionalni pohod vaščanov Dobravšc
Letošnjo jesen smo se vaščani Dobravšc ponovni odpravili na pohod, in sicer na Bukov vrh – k 

Ljubici. Naša začetna točka pohoda je bila pri kapelici na Dobravšcah, nato se je pot nadaljevala 
mimo Gorenje Dobrave in se strmo vzpenjala proti sv. Urbanu ter nas na koncu pripeljala k Ljubici, 
kjer je sledila malica. Po vrnitvi domov smo imeli na vasi tradicionalni piknik.           Nastja Mihovec

Najmlajši udeleženci tradicionalnega pohoda vaščanov Dobravšc

Ta december poteka že jubilejno, pravljično 
deveto leto, odkar smo v gozdičku v Gorajtah 
postavili prve hiške, kamor so se naselila 
pravljična bitja. Otroci in odrasli z motnjo v 
duševnem razvoju so tisti, katerim je pravljična 
dežela primarno namenjena, predstave pa so 
brezplačne in izpeljane izključno s prosto
voljnim delom in sponzorskimi sredstvi ter 
donacijami, zato bomo zelo veseli vašega 
samoprispevka, s katerim bomo lahko vsaj 
delno pokrili stroške izvedbe.

Pravljična dežela Gorajte je vedno spek
takularna in se nikoli ne ponavlja – vsako leto 
gostimo nove pravljične junake in drugačno, 
vedno bolj atraktivno scensko postavitev. Tako 
bodo letos glavni junaki trije razposajeni tigrčki, 
pripravljamo tudi atraktivno delavnico palčkov, 
kjer se zavijajo darila za dedka Mraza, lansko
letno prireditev pa bomo letos še podaljšali, 
saj bo v Gorajtah pravljičnih in razposajenih 
kar 17 dni.

Prvi teden bo namenjen sponzorjem, dona
torjem in različnim slovenskim zavodom za 
otroke in odrasle z motnjo v duševnem razvoju 

Pravljična dežela Gorajte bo letos odprta kar 17 dni.
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SOLNE SOBE v GORENJI VASI 
(1. NADSTROPJE KGZ)   

V solnih sobah se izvajajo solne terapije, 
ki so primerne za odrasle in otroke z:

• bronhitisom, astmo, s pljučnico, kroničnimi vnetji gornjih dihal, kroničnimi 
vnetji grl in mandeljnov, kroničnim vnetnim stanjem ušes, sinusitisom, 

prehladi, z gripo, luskavico – psoriazo, vnetjem kože – atopic dermatitis 

SOLNE TERAPIJE so primerne tudi ZA:
• pevce pred nastopi in po njih, kadilce za lažje premagovanje kašlja, 

rekreativne in vrhunske športnike pred napornimi tekmovanji in po njih, ljudi, 
ki imajo težave s smrčanjem, vse, ki hočete za trenutek ubežati stresu, vse, 

ki s preventivo poskrbite za obrambo telesa pred obolenji!

Nudimo tudi čiščenje ušes z ušesnimi tulci.
Ker se bliža čas obdarovanj so pri nas na voljo tudi DARILNI BONI!

SOLNI CENTER MORSKI RAJ
Poljanska cesta 55, Telefon: 031 621 676

E-pošta: scmorskiraj@gmail.com 
Facebook: scmorskiraj, www.morski-raj.net

Jubilejna, že deveta pravljična dežela v Gorajtah
ter za otroke iz socialno ogroženih 
družin, za javnost pa bomo odprti 
od 18. do 28. decembra, razen na 
božič, 25. decembra, ko predstav 
ni.

Predstave se vedno začnejo 
točno ob 15. in 17. uri, s tem da 
obiskovalce prijazno prosimo, da 
v Pravljično deželo Gorajte pridejo 
vsaj 15 minut pred začetkom. 
Predstava traja približno 30 minut, 
več podatkov pa dobite na poveza
vi http://www.pravljicnadezela
gorajte.si.

V imenu vseh pravljičnih 
bitij vas prijazno vabimo, da nas 
obiščete, in vam želimo zdravo in 
sreče polno novo leto 2019!

Društvo Oddih Gorajte
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Letošnjo sezono je zaznamovalo več pre
lomnic – (1) množična udeležba, 87 igralcev 
iz Poljanske doline in ostalih delov nekdanje 
skupne občine oziroma celotne Slovenije, od 
občasnih ljubiteljev do izkušenih igralcev; (2) 
z nastopom velemojstrov in slovenskih repr
ezentantov Mateja Šebenika in Marka Tratarja 
ter mednarodnega mojstra Leona Mazija, ob 
kopici drugih FIDE mojstrov in ostalih, se je 
bistveno dvignil kakovostni nivo ciklusa; (3) 
šahovski ciklus je uspešno povezal vse vidnejše 

Uspešno  šahovsko leto v Poljanski dolini

Šah vse bolj priljubljen tudi na Poljanskem
S finalnim turnirjem v Sokolskem domu v Gorenji vasi se v soboto, 15. decembra 
2018, zaključuje peti, po številu in kakovosti doslej najuspešnejši ciklus, Pokal 
Poljanske doline Minervo 2018. 

kraje v regiji (Poljane, Škofjo Loko, Železnike, 
Idrijo, Cerkno, Žiri in Gorenjo vas) v enotno 
tekmovanje, ki je v taki obliki tudi edinstveno 
v Sloveniji. Pomembno se je dvignil tudi nivo 
nagrad, saj je poleg številnih praktičnih nagrad 
domačih podjetij, predvsem podjetja Polycom 
iz Poljan, preskok storilo podjetje Minervo, 
d. d., Vojka Revna, ki je prispevalo glavne 
denarne nagrade na posameznih turnirjih in s 
tem povečalo zanimanje za ciklus tudi v širšem 
slovenskem prostoru. 

Obračun Simona Demšarja in Sama Bobnarja na novembrskem turnirju v Žireh
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Zmagovalci znani  
že pred zadnjim turnirjem 

Letos se je na Poljanskem igral dober šah 
in viden pečat so pustili tudi domači igralci. 
Zmagovalec letošnjega ciklusa je tako, že pred 
zadnjim turnirjem, postal mednarodni mojster 
Leon Mazi, po poreklu iz Poljanske doline, 
pred ruskim igralcem Sergeyem Trussevichem 
ter Blažem Kosmačem, po poreklu prav tako 
iz Poljanske doline. V kategoriji seniorjev bo 
zmaga pripadla Silvu Kovaču iz Idrije, pred 
večnima poljanskima rivaloma Pavletom Ran
tom in Jožetom Čadežem, pri mladini pa si je 
zmago že zagotovil Samo Bobnar iz Škofje 
Loke pred Simonom Trussevichem in Katarino 
Mazzini. Letos je bila uvedena tudi kategorija 
do ratinga 1800, v kateri se merijo večinoma 
domači igralci. Med njimi najbolje kaže Jožetu 
Čadežu, Matjažu Mazziniju in Marku Kavčiču. 
Najboljši napredek v doseženih ratinških točkah 
v letošnjem letu bo prav tako pripadel domačinu 
Pavletu Rantu iz Poljan. Posebej pa je treba  
letos pohvaliti tudi opazen porast najmlajših 
igralcev, saj se jih je celotnega ciklusa udeležilo 
kar 13.

Vsi ljubitelji, navijači in gledalci vabljeni 
to soboto na zaključno prireditev v Sokolskem 
domu v Gorenji vasi z začetkom ob 15. uri 
(prijave do 14.30). 

Več o dogajanju pa na: www.pokalpoljan
skedoline.si ali na Facebook strani.

Matjaž Mazzini 

• 15. december od 10. do 13. ure: Brezplačna delavnica Modrost 
različnih obdobij v življenju ženske v Šubičevi hiši. Organizirajo: 
VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške mladine in Šubičeva 
hiša. Dod. inf.: Apolonija Kandus, 040/477640, apolonija@zavodo.org.   
• 15. december od 15. do 17. ure: Brezplačna otroška delavnica 
Izdelava voščilnic v Šubičevi hiši. Organizirajo: VGC Škofja Loka, 
Zavod O, Zavod škofjeloške mladine in Šubičeva hiša. Dod. inf.: 
Apolonija Kandus, 040/477640, apolonija@zavodo.org.
• 15. december od 15. do 18. ure: Žive slike rokodelcev v Šubičevi 
hiši. Organizirata: Zavod Poljanska dolina in Šubičeva hiša. Dod. inf.: 
Lucija Kavčič, 031/720573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com. 
• 15. december ob 15. uri: 8. finalni turnir šahovskega pokala Poljanske 
doline Minervo v Sokolskem domu Gorenja vas. Organizirata: ŠD 
Poljane in Pokal Poljanske doline v šahu. Dod. inf.: Gašper Klinec, sah.
sdpoljane@gmail.com.
• 15. december ob 17. uri: Prižig lučk na trgu Ivana Regna v Gorenji 
vasi. Organizira TD Gorenja vas. Dod. inf.: TD Gorenja vas.
• 15. december ob 19. uri: Tradicionalni koncert skupine Štedientje v 
utrdbi Rupnikove linije na Hlavčih Njivah. Organizirajo: Štedientje. 
Dod. inf.: David Mohorič, skupina.stedientje@gmail.com. 
• 16. december ob 17. uri: Potopisno predavanje Vikija Grošlja – 40 let 
mojih soočanj s Himalajo v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Vstop je prost. 
Organizira: PD Gorenja vas. Dod. inf.: dare.mi@gmail.com, 040/235869. 
• 18. december ob 19.30: Koncert Orkestra Slovenske vojske v OŠ 
Poljane. Organizira: Občina Gorenja vas  Poljane. Dod. inf.: Občina 

Kam decembra in januarja?
Gorenja vas  Poljane, 04/5183100.
• 22. december ob 18. uri: 16. pohod na Brda. Odhod je izpred 
Sokolskega doma v Gorenji vasi. Organizira: PD Gorenja vas, Sekcija 
pohodnikov na Brda. Dod. inf.: Vladimir Koračin, 041/954823. 
• 22. december ob 19. uri: Praznični koncert Društva godbenikov Cerkno 
Zimska pravljica v OŠ Gorenja vas. Organizira: Društvo godbenikov 
Cerkno. Dod. inf.: info@godbacerkno.si, http://www.godbacerkno.si/. 
• 22. december ob 20. uri: Nočni pohod ob polni luni Sovodenj–Mrzli 
vrh. Organizira: TD Sovodenj. Dod. inf.: Dominik Slabe, 051/229169, 
td.sovodenj@gmail.com. 
• 23. december ob 16. uri: Jerbas domačih v OŠ Poljane. Organizirata: 
Media butik in Občina GVP. Dod. inf.: Saša Pivk Avsec, 051/697736, 
media.butik@siol.net.
• 26. december zvečer: Štefanov tek na Hotavljah. Organizirajo: 
ŠDMH, Vaški odbor Hotavlje, KS Gorenja vas. Dod. inf.: Boštjan 
Jezeršek, www.sdmh.si. 
• 5. januar ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije v 
Golem vrhu. Vstopnina: 5 €. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Dod. 
inf.: Lucija Kavčič, 031/720573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.
• 20. januar ob 17. uri: Predavanje dr. Anda Perdan – Resnica bo 
zmagala v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Vstop je prost. Organizira: 
PD Gorenja vas. Dod. inf.: dare.mi@gmail.com, 040/235869. 
• 26. januar ob 21. uri in 27. januar ob 15. uri: 20 let pogrešan, avtorska 
gledališka predstava Neč bat teatra v kulturni dvorani na Sovodnju. 
Organizira KUD Sovodenj. Dod. inf.: Lenart Šifrar.
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Letošnje tekmovanje je bilo težje kot v pre
teklih letih, saj je proga, postavljena v samem 
centru mesta na glavni cesti pred rezidenco ka
lifornijskega guvernerja, imela nekaj naklona. 
Tekmovalcem so bile na voljo debelejše cevi, 
ki so bile posledično tudi težje. Slovenske barve 
sta poleg Stanonika branila še Anže Habjan in 
Igor Pasič – združeni v ekipo Team Slovenia. 
Uspelo jim je izboljšati lanskoletni rezultat in 
tako osvojiti naslov svetovnih podprvakov. Prav 
tako sta Stanonik in Habjan, uigrana tekmovalna 
dvojica zadnjih let, uspela izboljšati lanskoletni 
rezultat in postala svetovna prvaka.

Zadani cilji izpolnjeni
Stanonik se je v Ameriko odpravil z vi

sokimi pričakovanji, ki mu jih je uspelo tudi 
izpolniti: »Moj cilj je bil ubraniti naslov v 
kategoriji ‘chief’ ter se uvrstiti med najboljših 
deset posameznikov na svetu. Z Anžetom 
sva si želela, da bi osvojila naslov prvakov v 
dvojicah, kar nama je tudi uspelo, saj sva bila od 

Firefighter Combat Challenge 2018

Stanonik spet najhitrejši gasilec
V Sacramentu v ameriški zvezni državi Kaliforniji je od 22. do 27. oktobra 
potekalo 27. svetovno prvenstvo Firefighter Combat Challenge, na katerem so se 
zbrali najboljši gasilci. Gorenjevaščan Gregor Stanonik je tudi letos v kategoriji 
‘chief’, v kateri se pomerijo predsedniki, poveljniki in šefi gasilskih enot, pometel 
z vso konkurenco in tretjič zapored osvojil naslov svetovnega prvaka. V končni 
razvrstitvi je tako najboljši Slovenec in četrti med vsemi tekmovalci na svetu.

drugouvrščenih hitrejša za skoraj dve sekundi,« 
je po tekmovanju povedal Stanonik, ki je nadvse 
vesel tudi ekipne zmage, kjer se štejejo (trije) 
časi posameznikov. Kot pojasnjuje, so tu imeli 
najtežjo nalogo izmed vseh ekip, saj so bili v 
ekipi le trije in tako so morali individualno 
tekmo vsi opraviti brez napak ter čim hitreje, 
saj je bila konkurenca zelo močna.

Veseli se naslednje sezone
Gregorjevi rezultati pričajo, da je iz leta v 

leto v boljši fizični in psihični pripravljenosti, 
kar je nedvomno posledica dolgoletnih trenin
gov in odrekanj. Želi si, da bi bilo tako tudi v 
prihodnje oziroma da bi mu uspelo še izboljšati 
nekatere rezultate: »V naslednjem letu bom 
imel težko nalogo, saj bom branil naslov ev
ropskega prvaka v posamični kategoriji, naslov 
svetovnega prvaka v kategoriji ‘chief’ ter naslov 
prvakov v dvojicah.« 

Prihodnje sezone se zelo veseli, a se zaveda, 
da ga čakajo naporni treningi. »Rad bi se zah

Gregor Stanonik je poleg priznaj in medalj 
letos ponovno prejel tudi prstan za lanskoletno 
zmago v kategoriji ‘chief’.
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valil sponzorjem, ki so mi omogočili udeležbo 
na omenjenem tekmovanju: Knauf Insulation 
Slovenia, Elektro Gorenjska, MS Gozdarstvo 
Mario Stajič, Občina Gorenja vas  Poljane, 
Požarna zaščita Radovljica, ter vsem, ki me 
podpirajo,« je za konec povedal Stanonik, ki si 
je po končanem tekmovanju privoščil še nekaj 
prostih dni za raziskovanje Amerike.

Lidija Razložnik

Dogodek šteje za pokal v SSV za Gasilsko 
zvezo Gorenjske, v katerem je tudi letos pet 
tekem. Tekmovalnih aktivnosti se je udeležilo 
32 ekip iz več gasilskih zvez po Sloveniji. Iz 
Gasilske zveze Škofja Loka sta sodelovali 
domača in poljanska ekipa. Obe društvi sta 

Gasilsko tekmovanje v spajanju sesalnega voda

Na Sovodnju že 6. memorial Mirana Bogataja
V dvorani zadružnega doma na Sovodnju je v organizaciji Prostovoljnega 
gasilskega društva Sovodenj (PGD) potekalo gasilsko tekmovanje v spajanju 
sesalnega voda (SSV) v spomin na rojaka Mirana Bogataja, dolgoletnega 
povelj nika civilne zaščite.

iz Občinskega gasilskega poveljstva Gorenja 
vas  Poljane. Osemnajst ekip so sestavljali 
člani, štirinajst pa članice, in to v starostni  med 
16 in 58 let. Kulturna dvorana se je za en dan 
spremenila v pravo gasilsko vadbišče, kjer so 
hiteli polagati, spajati in pravilno nameščati 

Tekmovanje v spajanju sesalnega voda na Sovodnju
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gasilske cevi. Čas jim je bil odmerjen v sekun
dah, zato so bili še kako dobrodošli krajani in 
drugi gasilci kot navijači.

Za prva tri mesta v obeh kategorijah so podelili 
pokale in medalje. Pri članih so jih prejeli tekmo
valci iz PGD Podbrdo, Zalog pri Cerkljah (člani A) 
in Goriča vas. Pri članicah pa so si prva tri mesta 
razdelile skupine gasilk iz PGD Zalog pri Cerkljah, 
Hrušica in Sovodenj (članice A). Vsem ekipam so 
podelili še zahvale za sodelovanje na spominskem 
memorialu. Tudi najbolj oddaljena ekipa iz PGD 
Šentilj pri Velenju, ki je bila udeleženka zaključne 
slovesnosti, je prejela pokal. 

PGD Sovodenj je letos sodeloval s tremi 
ekipami, in sicer članice 6M, člani B in članice 
A. Slednje so med organizatorje prinesle veliko 
navdušenja in veselja ob osvojitvi odličnega 3. 
mesta v svoji kategoriji.

Letos so se spomnili tudi na inštruktorje, ki 
usposabljajo prve posredovalce in jih enkrat 
letno preverjajo za podaljšanje licenc. PGD 
Sovodenj je skupaj s podjetjema Laprina in 
Mont Bajt vodji ekipe inštruktorjev Matjažu 
Mohoriču iz NMP Škofja Loka podaril darilni 
bon za nakup in tisk majic za inštruktorje.

»Tudi letos bi se radi zahvalili vsem spon
zorjem in donatorjem, ki so nam pomagali pri 
izvedbi tega tekmovanja,« je poudaril poveljnik 
PGD Sovodenj Boštjan Peternelj. 

Milka Burnik
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Ponujamo vam:
- popravila vseh vrst vozil
- menjava in prodaja pnevmatik za osebna  
  in tovorna/poltovorna vozila
- centriranje, vijačenje, montaža/premontaža  
   vseh vrst pnevmatik
- avtovleka
- vulkanizerske storitve
- hitri servis in razna popravila vseh osebnih vozil,  
  poltovornih in tovornih vozil, prikolic
- polnjenje klime

Naši avtomehaniki so zanesljivi, strokovno usposobljeni 
ter vselej na voljo za vsa dodatna vprašanja.

Pravilna nastavitev podvozja je ključnega pomena  
za dobro lego in vodljivost vozila, manjšo porabo  
goriva ter manjšo obrabo pnevmatik in mehanskih  
sklopov podvozja.

Da se izognete čakanju, je zaželjena telefonska najava 
oz. da se oglasite v Todražu vsak dan od ponedeljka do 
petka od 7-15. ure  in se dogovorite za termin.

AVTOOPTIKA - Test in nastavitev geometrije podvozja
Zakaj je potrebna?

Imate avto, kamion, kombi?  
Vas je pustil na cesti?

 
Potrebujete popravilo, menjavo pnevmatik ali le hitri servis?

Obiščite/pokličite našo delavnico 
v Industrijski coni Todraž.

Novo v ponudbi od decembra dalje:

predvsem za
»hitri servis«, torej 
redno servisiranje, polnjenje 
klim ter menjavo in centriranje 
pnevmatik.

Za popravila 
se najavite 
vnaprej na 
telefon
051 308 763. Transport Bogataj d.o.o. 

PE DELAVNICA TODRAŽ, 4224 Gorenja vas 
www.transport-bogataj.si 
info@transport-bogataj.si
Tel.: 051 308-763 TADEJ

Vesele božične praznike 
in vse dobro v letu 2019 
vam želi ekipa 
Transport Bogataj


