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• Z novim letom širitev 
koncesije za pediatrijo 

• Poklonili smo se visoški 
gospe Franji Tavčar

Vsem občankam in občanom Občine Gorenja vas - Poljane 
čestitamo ob občinskem prazniku, 23. novembru, ki ga praznujemo 

v spomin na prvo omembo naših krajev v pisnih virih. Vse od 
naselitve dalje so naše kraje v osrčju Poljanske doline soustvarjali 

vztrajni in kleni ljudje, ki so se znali soočiti z izzivi časov. 
To je tudi razlog hitrega razvoja naše lokalne skupnosti v zadnjih 

dveh desetletjih, ko smo iz občine z omejenimi razvojnimi 
možnostmi prešli v eno najhitreje razvijajočih se gorenjskih občin  
s stalno rastjo prebivalstva in visoko kakovostjo bivanja, kar nam 
vse pogosteje priznavajo tudi slovenski mediji. Naj bo tako tudi  

v prihodnje! Vsem pa velja vabilo, da se nam 24. novembra 
pridružite na slovesni akademiji ob praznovanju praznika  

naše lokalne skupnosti!
Župan Milan Čadež in Občinska uprava 
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Vsebina

Naslednja številka:  
predvidoma 14. decembra 

Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 
novic pošljite do 28. novembra po elektronski 
pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na 

naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova 

lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih 
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 

datumu, ne bo mogoče objaviti! 

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.

• 2. 9. – Na po vabilo 
AŠ Slo venija sem si 
prvič ogledal Gorsko
hitrostno dirko v Ilirski 
Bistrici. Videl sem nekaj 
pravih stvari, s katerimi 
lahko našo Gorsko
hitrostno dirko Lučine še izboljšamo.

• 3. 9. – Kot vsako leto sem tudi letos 
obiskal vse šole v občini in prvošolcem 
podaril slovensko zastavo s posvetilom. 
Staršem in učencem sem zaželel uspešno in 
srečno šolsko leto.

• 7. 9. – Podpis sporazuma  o sofinan
ciranju za gradnjo krožišča v Poljanah. Opre
deljuje razdelitev stroškov ob gradnji in daje 
podlago za odkup potrebnih zemljišč.

• 11. 9. – Na praznovanju rojstnega dne 
Radia Sora s katerim korektno sodelujemo.

• 12. 9. – Podpis sporazuma  o sofinanciran
ju za obnovo dotrajanih odsekov ceste Trebija–
Sovodenj in skozi vas Sovodenj. Opredeljuje 
razdelitev stroškov ob gradnji in obnovi ter daje 
podlago za odkup potrebnih zemljišč.

• 13. 9. – Na sestanku občinskega gasil
skega poveljstva v Lučinah.

• 14. 9. – Praznovanje 150letnice rojstva 
in 80letnice smrti ugledne gospe iz Pol
janske doline Franje Tavčar na Visokem. 
Muzej in Zgodovinski arhiv iz Škofje Loke 
sta pripravila lepo vsebinsko predstavitev z 
originalnimi fotografijami.

• 16. 9. – Na kolesarski dirki MTB Blegoš 
in na odprtju obnovljene ceste pri Purgarju 
na Krivem Brdu.

• 20. 9. – Na položitvi temeljnega kamna 
za gradnjo nove športne dvorane v Žireh.

• 24. 9. – Z nosilcem projekta ‘Kolesarske 
poti’ smo preverili usklajenost kolesarskih 
tras med občinami in pri nas.

• 28. 9. – Pozdravil sem udeležence ob 
obisku na Visokem, ki so praznovali ‘Dan srca’ v 
organizaciji kardiološke ambulante Medicor.

• 29. 9. – Na odmevni prireditvi ‘Dnevi 
alpskojadranske kuhinje’ v Celovcu, ki so se je 
udeležili tudi pomembni akterji iz naše občine. 

• 3. 10. – Na srečanju turističnih ponud
nikov iz Poljanske doline na Visokem. 

• 8. 10. – Sestanek na DRSI za projekt 
PZI obnove ceste Lučine–Suhi Dol, ki bo 
predvidoma zaključen še letos.

• 20. 10. – Na gasilski vaji vseh sedmih 
naših društev ob mesecu požarne varnosti v 
Lazah nad Leskovico.

• 20. 10. – Na proslavi ob 200letnici 
rojstva Luke Jerana iz Javorij, slovenskega 
misijonarja, pesnika, pisatelja in urednika.

• 23. 10. – Na povabilo KD Ivan Tavčar 
Poljane sem se udeležil posveta in okrogle mize 
z naslovom Družbenopolitični vpliv Aleša 
Ušeničnika v obdobju 1919–1945 v Poljanah.
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Uvodnik

Jesen je odela naravo v pisane barve in po 
obilnih darovih, ki nam jih je naklonila, naznanja 
čas umirjanja in počitka. Hvaležni sprejemamo 
njeno naklonjenost in upamo, da bo radodarna 
tudi v prihodnje. Tudi človeško življenje je del 
kroga od pomladi do zime in pomembno je, kako 
se znamo in zmoremo umestiti vanj posamezniki 
in skupnost. Živimo v čudovitem koščku dežele 
pod Blegošem, ki nam to omogoča in daje 
nekakšno naravno zavetje in varnost.

Da smo upokojenci pomemben del skupno
sti, nakazuje mednarodni dan starejših, ki ga 
obeležujemo 1. oktobra in daje priložnost širše 
predstavitve potreb, znanja in aktivnosti ljudi 
v t. i. tretjem življenjskem obdobju. 

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija 
priporoča lokalnim skupnostim, naj namen
jajo primerno pozornost staranju in starejšim. 
Priporoča jim, naj sledijo potrebam starejših po 
medsebojnem spoštovanju in varnosti, socialni 
vključenosti, sožitju ljudi z naravo in ljudem  
prijazni infrastrukturi. V zadnjih desetletjih se 
je močno dvignila kakovost življenja. Posledica 
tega je, da vse več ljudi doživlja visoko starost.  

Vsi smo ena generacija*
To prinaša nekatere nove probleme in izzive: kaj 
ponuditi ljudem v tretjem življenjskem obdobju, 
da ostajajo čim dlje aktivni, zdravi in vključeni v 
družbo. V Sloveniji je že več kot dvajset odstot
kov prebivalcev starih več kot šestdeset let. 

Ena od oblik osredotočenosti na izzive staran
ja prebivalstva v Sloveniji je Festival za tretje 
življenjsko obdobje. Prireditev, največji tovrstni 
dogodek za starejše v Evropi, je potekala v 
začetku oktobra v prostorih Cankarjevega doma 
v Ljubljani. Gostila je številna društva in skupine 
upokojencev iz Slovenije in tujine, potekale pa 
so tudi najrazličnejše predstavitve dejavnosti za 
kakovostno in zdravo staranje. Poudarek je bil 
na ustvarjalnosti starejših. Festivalskih prireditev 
se že nekaj let udeležujeta tudi upokojenski 
društvi naše občine. Predstavljata se z glasbenimi 
in gledališkimi utrinki. Nastopajoči so vedno 
deležni pozornega poslušanja in prijaznega 
odobravanja. Prav s sodelovanjem pri izvedbah 
kulturnih in športnih dejavnosti udeleženci 
krepijo telo, samozavest, spomin in kreativnost 
ter tako upočasnjujejo proces staranja.

V naši občini združujeta upokojence dve 

Valentin Bogataj, član Upravnega odbora in 
poverjenik za pohodništvo in obveščanje pri 
Društvu upokojencev za Poljansko dolino
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*Geslo Festivala za tretje življenjsko obdobje

društvi: Društvo upokojencev Sovodenj in 
Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gore
nja vas. Vodstvi poskušata pripraviti zanje take 
vsebine, ki naj bi jim bogatile in lepšale upo
kojenske dni. Vabimo jih na glasbenogledališke 
prireditve, planinske pohode, športne aktivnosti, 
izlete, tradicionalna društvena srečanja ter 
kopanje na morju in v zdraviliščih. Organiza
torji teh dejavnosti ustvarjamo med udeleženci 
prijazno in sproščeno vzdušje, sklepajo se nova 
poznanstva, utrjujejo prijateljstva in medsebojna 
pomoč. Da je tak pristop primeren, potrjujeta 
velika udeležba in zadovoljstvo po zaključku. 
Pomemben del dejavnosti društev sta pozornost 
do ostarelih članov v okoljih, kjer živijo, in 
obiskovanje naših varovancev v domovih za 
starejše. Kako veseli so pozornosti!

Pozornost starejšim namenja tudi Rdeči križ 
s svojimi humanitarnimi dejavnostmi in skupi
nami za samopomoč in druženje. Tudi župnija 
pripravlja starejšim prijazna druženja in osebna 
srečanja. Na svoje starejše in zaslužne člane, 
ki so s prostovoljnim delom sodelovali pri nji
hovi rasti in dosežkih, ne pozabljajo niti druga 
društva in jim izrekajo ustrezna priznanja. 

Vse navedene in še druge oblike skrbi za 
starejše razume in moralno, materialno in denarno 
podpira tudi občina, za kar ji gre topla zahvala.

In kaj si starejši želimo  
in  pričakujemo v prihodnje?

Doseženo skrb bi bilo potrebno nadgraditi 
z vsaj eno od oblik varovanja starejših, najbolj 
ranljivih, ki ne morejo več bivati doma, ampak 
potrebujejo delno ali popolno pomoč drugih. 
V okviru občine naj bi jim zagotovili ustrezno 
varstvo in oskrbo. S tem bi se počutili povezani z 
domačim okoljem ter ljudmi in lažje bi prenašali 
tegobe starosti. Vodstvo občine, strokovne 
službe, občinski svet, poslanec in vsi ljudje dobre 
volje: najdimo pot do uresničitve te pobude.

Valentin Bogataj

V tednu med 15. in 19. oktobrom so v 
Gorenji vasi, Javorjah, Poljanah in na Sovodnju 
mimoidočim delili letake, odsevne trakove in 
kresničke ter dajali informacije o pravilnem 
obnašanju pešcev na cesti.  V prvih dneh sep
tembra pa so kot običajno prostovoljci, člani 
občinskega SPV in ZŠAM Žiri na različnih 
točkah v občini poskrbeli za varovanje otrok 
na šolskih poteh.

Nekaj pomembnih nasvetov za pešce:
• Pešec nima absolutne prednosti – vedno se 

je potrebno prepričati, da lahko varno prečkamo 
cesto, uporabljamo prometne površine, namen
jene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, 
podhodi, nadhodi).

• Če ni zagotovljenih površin za pešce, hodi
mo ob levem robu vozišča v smeri hoje, tako da 
nas nasproti vozeči vozniki prej opazijo.

• Vedno se prepričamo o varnem prečkanju 
ceste: pogledamo levo in desno, preden stopimo 
na vozišče.

• Cesto prečkamo hitro in brez nepotrebnega 
ustavljanja.

Nacionalna akcija za večjo varnost pešcev

Pristojni tudi letos opozarjali  
na varno udeležbo v prometu
Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu gorenjevaške občine je v 
sodelovanju z ZŠAM Žiri, policijo in občinskim redarstvom tudi letos v okviru 
nacionalne preventivne akcije Pešci izvedel aktivnosti ozaveščanja o varni 
udeležbi v prometu.

Kresničke in odsevni trakovi, ki so jih delili 
člani občinskega SPV, pridejo še kako prav.
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• Za večjo vidnost nosimo svetla in odsevna 
oblačila, dodamo tudi odsevna telesa: odsevni 
trakovi, kresničke, tudi svetilka je odsevno telo, 
ki opozarja na nas v temi, megli, dežju.

• Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti nosimo 
odsevnik na vidnem mestu, vedno naj se nahaja 
na strani, ki je obrnjena proti vozišču.

Jure Ferlan
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Tretja sprememba OPN v osmih letih  
Svetniki so sprejeli dopolnjen osnutek 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu (OPN), ki so 
ga poslali v enomesečno javno obravnavo, ki 
bo izvedena takoj po pridobitvi vseh soglasij 
ministrstev. Prispelo je 164 pobud občanov, več 
kot polovica se jih je nanašalo na spremembo 
namembnosti iz kmetijskega v stavbo zemljišče. 
Večini pobud (84 %) so ugodili. Gre za že 
tretjo spremembo občinskega prostorskega 
načrta v zadnjih osmih letih. Kot je povedal 
župan Milan Čadež, je to »odziv na pobude 
in v razvojno usmerjenost občine. Zavedamo 
se, da brez spreminjanja občinskih prostorskih 
načrtov ni razvoja«. 

Sprejet je bil tudi predlog Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za območje Dobenske Amerike, ki 
predvideva 10 parcel za 10 stanovanjskih ob
jektov z dvema napajalnima cestama. Strokovni 
pripravljavec je bila Arhitektura Peternel.

Poročilo o polletnem izvajanju 
občinskega proračuna

»Prihodki občine so bili realizirani v višini 
4.292.600 evrov, kar predstavlja dobrih 43 % 
glede na rebalans proračuna,« je povedala Jana 
Peternel iz občinske uprave. Odhodkov je bilo v 
prvi polovici leta za 4.343.000 evrov (36,6 %), do 
konca septembra pa 7.040.000 (nekaj več kot 59 
%). Primanjkljaj odhodkov nad prihodki je dobrih 
50.000 evrov, nastal je predvsem zaradi investicije 
v izgradnjo telovadnice v Gorenji vasi.  

Širitev koncesije za pediatra
Sprejet je bil tudi Odlok o podelitvi konce

sije za opravljanje javne zdravstvene službe na 
področju pediatrične dejavnosti za izvajanje 

Zadnja seja svetnikov mandata 2014–2018

Zelena luč za spremembe OPN  
in šest občinskih nagrajencev
4. oktobra se je na zadnji, 22. redni seji v mandatnem obdobju 2014–2018 sestal 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane. 

otroškega in šolskega dispanzerja na območju 
naše in žirovske občine. Svetniki so ga obrav
navali in sprejeli po hitrem postopku. Vsi pogoji 
za širitev koncesije so torej izpolnjeni. Več o 
tem na str. 6. 

Sprejet je bil tudi Pravilnik o vrednotenju 
programov na področju socialnohumanitarnih 
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna 
občine. Postavljeni so novi (pravičnejši) kri
teriji in merila za dodelitev sredstev, ki so bolj 
pregledni in dodelani. Vpeljani so nekateri novi 
programi, odslej pa bo o razdelitvi subvencij 
odločala komisija na občini. 

Šest občinskih nagrajencev 
Plaketo bo po sklepu svetnikov prejela OŠ 

Poljane za uspešno in pestro učnovzgojno 
delo ter povezanost s krajem v preteklih 30 

Na lokalnih volitvah v letu 2014 so bili za člane 
Občinskega sveta imenovani: Ciril Alič, Janez 
Arnolj, Stanko Bajt, Anton Debeljak, Zvonko 

Dolinar, Franci Fortuna, Helena Gorjan, Štefka 
Jeram, Marija Jereb, Lucija Kavčič, Jurij Krvina, 
Žan Mahnič, Mirjana Možina, Janez Pelipenko, 

Dunja Škofic, Irena Tavčar in Tilka Vučko. V 
tem mandatnem obdobju se je svet sestal in 

odločal na 22-ih rednih in štirih korespondenčnih 
sejah. Sprejel je 272 sklepov. Župan se je vsem 

svetnikom in zaposlenim v občinski upravi ob 
koncu seje zahvalil za sodelovanje. 

Člani Občinskega sveta v mandatu 2014–2018 na zadnji seji
Fo

to
: a

rh
iv 

ob
čin

e

Namesto semaforjev 
krožišče

Gradbeni posegi na poplavnem območju 
reke Sore v Poljanah bodo tudi priložnost 
za prenovo zdaj semaforiziranega križišča z 
okoliško infrastrukturo. Občina Gorenja vas - 
Poljane in Direkcija RS za infrastrukturo sta 
podpisali sporazum, po katerem bosta sofinan-
cirali ureditev, vredno 680.000 evrov.

Kot so pojasnili na direkciji, bo to vključevalo 
poleg izgradnje krožnega križišča še ureditev 
pločnikov, avtobusnega postajališča, cestno 
razsvetljavo, komunalne vode ter prometno 
signalizacijo in opremo. Vendar pa se bodo 
gradbena dela začela šele po izgradnji novega 
mostu čez Soro, ki ga bo zgradila občina v 
sklopu ureditve poplavne varnosti Poljan. Tako 
več informacij o novi prometni ureditvi na tem 
področju še ni.                                         M. B.

Nič novega o cesti proti 
Suhemu Dolu

Kot smo pisali julija, se bodo prebivalci iz 
Lučin in okolice ter preostali vozniki, ki uporab-
ljajo cesto med Lučinami in Suhim Dolom, ven-
darle lahko vozili po obnovljeni cesti. Kdaj se bo 
to zgodilo, pa za zdaj še ni jasno. Od maja, ko je 
direkcija za ceste podpisala pogodbo z izbranim 
izvajalcem, ta z njim pripravlja projektne rešitve. 
»Projektne rešitve in ocenjena vrednost grad-
benih del bodo znane po izdelavi in recenziji 
projektne dokumentacije, predvidoma do konca 
letošnjega leta,« so pojasnili na direkciji. 

Glede na projektno nalogo naj bi bila cesta 
rekonstruirana v dveh etapah: prva je od Lučin 
do konca Dolgih Njiv – po celi trasi naj bi zgradili 
tudi pločnik –, druga pa do križišča za Goli Vrh 
in Ljubljano.

M. B.

letih, priznanja občine pa: Filip Dolinar za 
dolgoletno skrb za cerkev sv. Vida v Lučinah in 
soustvarjanje kulturne podobe kraja, Iniciativna 
skupina TD Slajka Hotavlje za izvedbo prire
ditev v počastitev življenja in dela jezikoslovca 
in bibliotekarja Luke Pintarja, Javorski pevci 
za ohranjanje in negovanje pevskega ljudskega 
izročila, Lovska družina Sovodenj za sonaravno 
upravljanje z divjadjo in varovanje narave ter 
PGD Lučine ob 70. obletnici obstoja.  

Na seji so svetniki prisluhnili tudi poročilu o 
delu javnih zavodov in družb v preteklem letu, 
ki ga je predstavila Nada Dolinar. 

Odlok o spremembah pri ravnanju s komunal
nimi odpadki, ki je vključeval porazdelitev stroškov 
glede na povzročitelje odpadkov (za nekatere 
občane bi se strošek pocenil, za druge pa povišal), 
je po precej obsežni polemični razpravi župan na 
koncu umaknil z glasovanja s ciljem, da občinske 
službe proučijo možnosti dodatnih rešitev.  

Seznanili so se z delom uredništva Podblegaških 
novic ter potrdili prenehanje delovanja odbora za 
izgradnjo doma starejših občanov, vendar pa naj, 
so priporočili svetniki, »situacijo na občini pod
robno spremljajo tudi v prihodnje«. 

Damjana Peternelj 
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Kot so sporočili iz družbe Mercator, družba 
upravlja z najbolj razširjeno mrežo malo
prodajnih trgovin v Sloveniji, tj. z več kot 500 
prodajalnami. Trgovina je dinamična dejavnost, 
zato prodajalne stalno prenavlja, prilagaja 

V Poljanah odprli prenovljeno trgovino

Mercatorjevo franšizo  
bo odslej upravljal Mlinotest, d. d.
V začetku oktobra je v Poljanah začela obratovati nova prodajalna. Dosedanjo 
Mercatorjevo trgovino v centru Poljan je namreč prevzelo podjetje Mlinotest, 
d. d. Odprtje delno prenovljene trgovine je bilo 9. oktobra.

V Poljanah vas pričakuje prenovljena prodajalna.
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delovni čas, odpira nove trgovine, nekatere pa 
tudi preda drugim interesentom za podobno de
javnost. Tako je družba predala Market Poljane 
franšizerju, podjetju Mlinotest, d. d. V Merca
torju so prepričani, da bodo krajanke in krajani 

še naprej dobro oskrbljeni z osnovnimi izdelki 
dnevne rabe, za večje nakupe pa jih vabijo v 
svojo prodajalno v Gorenji vasi. V Mlinotestu 
so trgovino obnovili, jo na novo opremili in 
polepšali njeno celostno podobo. Poleg svežega 
kruha iz njihove pekarne v Ajdovščini bodo 
kupce privabljali tudi dišeči rogljički ter sveže 
pekovsko pecivo. V prenovljeni prodajalni 
bo izboljšana ponudba sadja in zelenjave, za
mrznjenega ter mlečnega programa in mesnih 
izdelkov. Ker gre za Mercatorjevo franšizo, 
bodo kupci lahko še naprej uporabljali kartico 
Pika in bodo deležni ugodnosti, kot so jih bili 
do zdaj. »Trgovina v Poljanah nad Škofjo Loko 
domačinom veliko pomeni, pomembna pa je 
tudi za Mlinotest, ki širi svojo mrežo trgovin 
po Sloveniji v prepričanju, da je trgovina za 
vsak kraj pomembna, saj omogoča kakovostno 
vsakodnevno oskrbo s svežimi živili. Zato smo 
se odločili, da prevzamemo trgovino v Poljanah, 
jo obnovimo, tako kot smo obnovili že mnoge 
druge v manjših krajih po Sloveniji, in danes jo 
z veseljem predajamo v uporabo,« je ob odprtju 
še povedal Miha Abrahamsberg, direktor malo
prodaje v Mlinotestu. Še podatek o odprtosti 
prodajalne: ta je zdaj ob delavnikih odprta od 
7. do 18. ure, ob sobotah pa od 7. do 13. ure. Ob 
nedeljah in praznikih bo trgovina zaprta.

Kristina Z. Božič

Kot je pojasnil Bernard Strel, ki sam dnevno 
bdi nad izvajanjem gradbenih in zaključnih 
gradbenih del, je bil rok podaljšan na podlagi 
prošnje izvajalca. »Razlogov za podaljšanje je 
bilo več, in sicer se je zgodil izreden dogodek 
z zalivanjem sestavljenega tlaka dvorane. Poleg 
tega so bila naročena dodatna dela, bile so 
težave s projektno dokumentacijo in njenimi 
spremembami ter težave izvajalca s pridobivan
jem potrebnih podizvajalcev. Za izsuševanje 
sestavljenega tlaka smo pridobili strokovno 
mnenje, kjer je bil določen način in časovni 
okvir izsuševanja. Ta podatek je bil odločilen 
pri določanju časovnega okvirja podaljšanja 
pogodbenega roka in operativnega plana iz
vajalca za dela, ki jih bo mogoče dokončati na 
primerno izsušenem tlaku,« je pojasnil Strel in 
dodal, da bo šlo s časom zelo na tesno in da ga 
skrbi, če se bodo zadeve iztekle pravočasno. 

Dela je še veliko
Tudi laik lahko opazi, da je dela v notran

josti dvorane še veliko, preden jo bodo lahko 
odprli za javnost. Zdaj izvajalci zaključujejo 

Športna dvorana v Gorenji vasi

Rok za dokončanje del podaljšan do konca novembra
Rok za dokončanje športne dvorane v Gorenji vasi, ki naj bi bila končana pred 
začetkom šolskega leta, je podaljšan za tri mesece, do 23. novembra. Tudi ta 
rok bodo izvajalci le stežka ujeli.

izdelavo stenske in stropne akustične obloge, 
izdelujejo suhomontažne strope in servisne 
prostore. Poleg tega polagajo naravni kamen 
in opravljajo slikopleskarska dela. »V začetku 
oktobra smo uspešno izpeljali zagon nove peči 
na biomaso moči 500 kW, ki je namenjena 
ogrevanju celotnega kompleksa. Imeli smo 
nekaj porodnih težav s tlakom v sistemu in 

transporterjem v sami peči, zdaj pa vse deluje 
stabilno,« je poudaril Strel. 

Urejanje okolice napreduje po načrtu
Izvajalci intenzivno urejajo tudi okolico 

šole. Na zunanjem igrišču je treba dokončati 
še obdelavo trtana na tekaški stezi (drugi nanos 
in risanje črt), na igrišču je že položen asfalt, 
manjkajo pa črte, potrebno je še urediti zelenice 
v okolici, dokončati robni asfalt in ograjo. Kljub 
temu po besedah Strela ne gre računati na uporabo 
zunanjega igrišča pred pomladjo. T. D. 
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Oktobra je na javnem razpisu izbrani iz-
vajalec del podjetje VG5 iz Ljubljane začel z 
gradbenimi deli za ureditev novih prostorov 
lekarne v zdravstvenem domu v Gorenji vasi. 
Ta se bo z nadstropja preselila v pritličje, da 
bo lažje dostopna tudi gibalno oviranim in 
mamicam z vozički.

»Dela potekajo v skladu z načrtom in bodo 
predvidoma končana v štirih mesecih od pod-
pisa pogodbe, to je v prvih dneh januarja,« je 
pojasnila Romana Rakovec, direktorica Gorenj-
skih lekarn. Gradbeni fazi bosta sledila mesec 
ali dva opremljanja lekarne, vendar o točnem 
datumu selitve Rakovčeva še ne želi govoriti, 
saj se ta lahko zaradi vremenskih neprilik še 
zamakne. Direktorica še enkrat vse uporabnike 
zdravstvenega doma in izvajalce zdravstvene 
dejavnosti prosi za razumevanje zaradi hrupa, 
motenj v dostopnosti do stavbe in ostalih manj 
prijetnih zadev, ki spremljajo gradnjo.

T. D.
Dela ob selitvi lekarne v Gorenji vasi naj bi bila dokončana v štirih mesecih, predvidoma 
januarja prihodnje leto.
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S 1. julijem – leto in pol po odprtju ambu
lante – so tako v pediatrični ambulanti Polhek 
podaljšali delovni čas. »1,2 programa, kot ga 
trenutno izvajamo, je največ, kolikor ga lahko 
namenijo, če je izvajalec le eden. Povečanje za 
nas pomeni poleg podaljšanja delovnega časa 
tudi več sredstev, ki jih dobivamo od Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije,« je pojasnila 
pediatrinja Ida Rus. Enkrat tedensko tako sedaj 
prihajata na pomoč dr. Marija Kržišnik Logar, ki 
ob torkih dopoldan opravlja šolske sistematske 
preglede v Gorenji vasi, in dr. Gorazd Kalan, ki 
opravlja kurativo ob ponedeljkih popoldan.  

Na javni razpis, ki ga bo objavila Občina 
Gorenja vas  Poljane, se bo Rusova prijavila, saj 
pravi, da je v Poljanski dolini, v obeh občinah, 
veliko otrok – preveč za en tim predšolske in 
šolske ambulante. »Lani in letos smo veliko 
vložili v prepoznavanje našega problema. Tudi 
poslanec Žan Mahnič je na prošnjo Občine 

Pediatrija

Širitev pediatrične koncesije je nujno potrebna
Občina Gorenja vas - Poljane je v samem državnem vrhu po številu rojstev. Glede 
na velik obseg dela pediatrične ambulante je bila otroškemu/šolskemu dispanzerju 
odobrena širitev programa v višini 0,20 tima kurative, in sicer od 1. julija letos. 
Občina bo zdaj objavila še javni razpis za 1,00 koncesije pediatrične dejavnosti.

Gorenja vas  Poljane celo sprožil poslansko 
vprašanje glede naše ambulante, na ministrstvu 
so prav tako izpostavili naš problem. Z argumenti 
o opravljenem delu od začetka delovanja naše 
ambulante, ki je presegalo predvsem v preven
tivi vse norme, nas je podprla tudi Zdravniška 
zbornica Slovenije. Povečana koncesija nam bo 
omogočila, da bomo lahko normalno opravljali 
svoje delo,« je dodala pediatrinja. 

Problem preobremenjene ambulante
V lanskem pa tudi v letošnjem šolskem letu 

so v šolski preventivi pomagali dodatni zdravniki 
in medicinska sestra, kar je bilo treba dodatno 
plačevati. Zaradi dela na dveh lokacijah so bili 
večji tudi stroški obratovanja, tako da je ambulanta 
leto 2017 zaključila v negativnih številkah. Kot 
je dejala Rusova, se je problem preobremenjene 
ambulante najbolj izrazil v času epidemije. 
»Resnično je težko delati ob prepolni čakalnici, 

otroci so takrat obravnavani kot po tekočem traku. 
Poveča se lahko možnost zdravniške napake, 
poleg tega je tak tempo težko vzdržati dlje časa, 
zato sindrom izgorelosti ni redek pri zdravstvenem 
osebju. Z zaposlitvijo novega zdravnika in delom 
preko celega tedna na eni lokaciji pričakujemo 
bolj kakovostno obravnavo pacientov, z manj 
čakanja, več bo časa in energije za povezovanje 
z lokalno skupnostjo, šolami.«

Veliko število vpisanih otrok
V Ambulanti Polhek imajo trenutno opre

deljenih 1.254 pacientov; ker je velik delež 
predšolskih otrok, je to 2.033 glavarinskih 
količnikov. Po novih kriterijih naj bi bila meja 
za otroški dispanzer 1.500 količnikov, kar je 
ambulanta že presegla. Problem ambulante je 
tudi, da morajo poleg predšolske preventive 
opravljati še preglede šolskih otrok, kar pomeni 
letno več kot 900 pregledov otrok iz vseh treh 
šol. Ostale ambulante po Gorenjskem imajo 
povprečno vpisanih več otrok, so pa razlike v 
tem, kolikšen je delež predšolskih otrok in ali 
morajo opravljati tudi preglede šolarjev.

Zdravje otrok je dobro
Rusova sicer ocenjuje, da je zdravje otrok na 

dolini dobro. »Pacienti na dolini niso zahtevni. 
Po mojih opažanjih pa so otroci bolj trdoživi, tudi 
bolj zdravi, manj debeli. Imam občutek, da vse
eno otroci tu manj časa preživijo za računalniki 
in se več gibljejo. Da bi se to ovrednotilo, bi 
bile potrebne kakšne dodatne raziskave, kar pa 
bo mogoče, če ne bomo tako obremenjeni,« je 
dodala Rusova, ki pravi, da se na obeh lokacijah 
dobro počuti in rada dela. A prav zaradi preobi
lice dela – ne le s pregledi, tudi z reševanjem 
ostalih problemov, predvsem z računalniki, ki še 
vedno  ne delujejo tako, kot bi si želeli – komaj 
čaka na spremembo v delovanju ambulante.  

Tina Dolenc

Dela pri lekarni v Gorenji vasi potekajo po načrtu
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DELAVNICA: KULTURA VEDENJA, POSLOVNI BONTON, SE ZNAMO OBNAŠATI?
Razvojna agencija Sora vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na delavnico 

z naslovom KULTURA VEDENJA, POSLOVNI BONTON, SE ZNAMO OBNAŠATI? 
Delavnica bo v sredo, 5. 12. 2018, od 17. do 19.15 v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja 

Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

IZ VSEBINE DELAVNICE:
• pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški-ženska, 

zasebno življenje, vrača se romantika …);
• preprosta formula, s katero si vedno lahko pomagamo tako zasebno kot poslovno v kulturi 

vedenja, če smo v dilemi, zadregi;
• nekaj nasvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udeležencev v delovnem okolju;
• sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v 

vlogi gostov;
• kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti, 

če ga polomimo;
• kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije;
• olikan poslovni sestanek, nekaj nasvetov za dobro izpeljan sestanek;
• uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov;
• elektronska komunikacija, elektronska pošta, internet.

Predavateljica: Bojana Košnik Čuk
DELAVNICA JE NAMENJENA: mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter potencialnim 
podjetnikom.
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna.
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: 
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do petka, 30. novembra 2018, na tel. št. 04/50-
60-220 (Jana Šifrar) ali e-naslovu jana.sifrar@ra-sora.si. Na istih kontaktih smo vam na voljo 
tudi za dodatne informacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Glede na tabele NIJZ ima prebivalstvo v naši 
občini manj težav z boleznimi sodobnega časa, 
torej s kroničnimi boleznimi, kot so povišan krvni 
tlak (21 od 100 prebivalcev, v Sloveniji 23,4), 
sladkorna bolezen (4 od 100 prebivalcev, v Slo
veniji 5,1) in bolezni srca. Bolezni srca in ožilja je 
pol manj kot v Sloveniji (2 na 5.000 prebivalcev,  
v Sloveniji pa 4), zaradi srčne kapi so v bolnici 
obravnavali 1,3 osebe na 1.000 prebivalce (v Slo
veniji 2,1), zaradi možganske kapi manj kot enega 
na 1.000 prebivalcev (v Sloveniji 2,6). 

Izziv je rak debelega črevesja in danke
Večja zdravstvena težava v občini je rak, za ka

terim zboli nadpovprečno veliko ljudi. In to pred
vsem na račun raka debelega črevesja in danke, ki 
so ga na novo odkrili pri približno 4,5 osebah na 
5.000 prebivalcev, v Sloveniji pa pri 3,5 osebah. 
Pri približno 4 osebah na 5.000 prebivalcev se 
je pojavil rak dojke (v Sloveniji pri 6 osebah), 
pljučni rak pa pri 2 osebah na 5.000 prebivalcev 
(v Sloveniji pri 3). Umrljivost zaradi raka je bila 
v naši občini nekoliko višja od povprečja v državi. 
V obeh preventivnih programih, Zori in Svitu, 
sodeluje 80 odstotkov povabljenih iz naše občine, 
na ravni države pa je ta delež za 10 oziroma 17 
odstotnih točk manjši.

Otroci živijo bolj zdravo
Na eni strani se lahko pohvalimo z enim 

najmanjših deležev debelih otrok v Sloveniji in za 
otroke prav tako velja, da imajo nekoliko boljše 
telesne zmogljivosti kot v povprečju v državi 
– torej na tem področju ravnamo preventivno. 
Imamo pa še veliko priložnosti za izboljšanje  
zaščitnega ravnanja v povezavi s klopi. Skoraj 4 
osebe na 5.000 prebivalcev so se zdravile zaradi 
klopnega meningoencefalitisa, v Sloveniji 0,5, na 
področju škofjeloške upravne enote pa manj kot 2, 
pri čemer so vključeni tudi zboleli v naši občini. 
Med vsemi kazalniki, ki jih objavlja NIJZ, je poleg 
te bolezni nadpovprečen le še en kazalnik, in sicer 
na področju preventive; to je mikrobiološka ka
kovost pitne vode, ki je skoraj za polovico slabša 
od povprečja v državi. 

Pozabljamo na zobe
»Ustno zdravje je neločljiv del splošnega 

zdravja in pomembno vpliva na kakovost 
življenja posameznika. Bolezni v ustni votlini 
so v medsebojni povezanosti z različnimi 
bolezenskimi stanji, kot so na primer bolezni 
srca in žilja, sladkorna bolezen in tudi neka
teri zapleti med nosečnostjo. Temeljni ukrepi 
za ohranjanje in krepitev ustnega zdravja in 
posledično splošnega zdravja so redno umivanje 
zob vsaj dvakrat dnevno z zobnimi pastami in 
redni letni preventivni pregledi pri zobozdravni

Zdravje v občini Gorenja vas - Poljane

Manj kroničnih bolezni, 
več rakavih obolenj kot v državi
V splošnem prebivalci naše občine veljamo za bolj zdrave od povprečja v državi, 
živimo tudi manj tvegano, ravnamo bolj preventivno, kažejo tudi podatki Nacional-
nega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) za leto 2018. Črno piko, osnovnošolci 
bi morda celo rekli črva, pa si zaslužimo pri skrbi za ustno higieno.

ku,« so ob objavi poročila o zdravju v občinah 
zapisali na NIJZ. Letos so več pozornosti 
namenili preventivnemu ravnanju občanov pri 
skrbi za ustno zdravje. 

Po zadnjih podatkih za ustno higieno pri
merno skrbi 64,3 odstotka prebivalcev Slovenije 
v starostni skupini od 25 do 64 let – zobe si 
umivajo vsaj dvakrat na dan. V naši občini pa 
to velja le za dobro polovico ljudi (manj kot 55 
odstotkov), kar je najmanj v celotnem zahod
nem delu države. La malo bolj vestni pri tem 
opravilu so v sosednjih Železnikih in Cerknem, 
na območju Žirov in Škofje Loke pa so malo pod 
oziroma nad povprečjem. Ob tem je smiselno še 
dodati, da so podatki rezultat ankete. Primerjalni 

podatki sicer pokažejo, da se na ravni Slovenije 
delež prebivalcev, ki primerno skrbijo za ustno 
higieno, povečuje. Leta 2001 si je zobe vsaj 
dvakrat na dan umivalo 45 odstotkov ljudi (zdaj 
kot rečeno 64 odstotkov). 

Milka Bizovičar

Zaposleni iz naše občine je bil v povprečju 
na bolniški 12 koledarskih dni, v Sloveniji pa 
14,4 dneva.
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MOP sicer opozarja, da je pridobitev upo
rabnega dovoljenja pomembna, saj dokument 
uporabniku zagotavlja, da je objekt varen in 
ne predstavlja tveganja za okolico in zdravje 
ter življenje uporabnikov v njem. Če se objekt 
uporablja brez fasadne izolacije, to predstavlja 
številna tveganja, in sicer za pojav vlage v 
objektu, vprašljiva je zvočna zaščita objekta, 
ni zagotovljeno varčevanje z energijo oziroma 
ohranjanje toplote, pri nezaščitenem objektu 
pa se lahko zaradi vdora vlage in vode v kon
strukcijske dele objekta pojavi tudi tveganje za 
nosilno konstrukcijo.

A MOP ob tem poudarja, da je treba slediti 
načelu sorazmernosti. Ker je bilo pri sprem
ljanju učinkov izvajanja novega Gradbenega 
zakona ugotovljeno, da številni investitorji z 

Začetek uporabe enostanovanjskih stavb

Brez fasadne izolacije in pridobljenega 
uporabnega dovoljenja tvegate obisk inšpektorja
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je Inšpektoratu RS za okolje in prostor 
v začetku oktobra izdalo obvezno navodilo za izvajanje inšpekcijskega nadzora 
v zvezi z začetkom uporabe enostanovanjskih stavb brez fasadne izolacije in 
pridobljenega uporabnega dovoljenja po 1. juniju 2018.

novo zahtevo glede uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjske stavbe niso seznanjeni in da 
so se nekatere enostanovanjske stavbe že začele 
ali se bodo začele uporabljati brez izvedene 
fasadne izolacije, to pa zaradi neizpolnjevanja 
bistvenih zahtev onemogoča pridobitev upora
bnega dovoljenja, je MOP Inšpektoratu RS za 
okolje in prostor (IRSOP) v začetku oktobra 
posredoval obvezno navodilo.  

Priporočen rok za odpravo 
nepravilnosti: eno leto 

V njem je zaradi izvajanja načela sora
zmernosti pri izvrševanju pooblastil in lažjega 
prehoda na nove zakonske pogoje Gradbeno 
inšpekcijo IRSOP v prehodnem obdobju pri 

nadzoru nad uporabo enostanovanjskih stavb, 
ki so se začele uporabljati po 1. juniju 2018, 
brez fasadne izolacije in brez pridobljenega 
uporabnega dovoljenja, pozvalo k izvajanju 
33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru. 
Tako bo gradbena inšpekcija v primeru odkrite 
nepravilnosti najprej ustno opozorila na ne
pravilnosti ter na njihove posledice in določila 
ustrezen ter primeren rok za njihovo odpravo. 
Priporočeni rok za odpravo nepravilnosti bo 
eno leto, v primeru obstoja izjemnih socialnih 
okoliščin, ki kažejo na to, da v tem času lastnik 
fasade ne bo mogel zaključiti, pa je priporočen 
še daljši rok. Šele če te nepravilnosti ne bo bodo 
odpravljene v odrejenem roku, inšpektor izreče 
ukrep skladno s 84. členom Gradbenega zakona, 
to je prepoved uporabe stavbe. 

Opozarjamo še, da MOP trenutno izvaja tudi 
evalvacijo novih zakonov s področja graditve 
ter prostora (GZ, ZUreP in ZAID). V tej oceni 
bodo upoštevani dosedanje izkušnje, pripombe 
in predlogi uporabnikov in strokovnih služb. Na 
osnovi te ocene se bodo izvedle tudi nekatere 
funkcionalne izboljšave sistema.

Ministrstvo za okolje in prostor

Polycomovo pametno 
tovarno si je ogledalo sto 
predstavnikov podjetij iz 
Slovenije in tujine

 V okviru dvodnevne mednarodne konference 
Slovenian digitalization competences – Razvoj 
kompetenc za digitalizacijo slovenskih podjetij, ki 
jo organizira Javni štipendijski, razvojni, invalid-
ski in preživninski sklad Republike Slovenije, si je 
približno 100 udeležencev, predstavnikov malih 
in srednjih podjetij iz Slovenije in tujine, konec 
oktobra ogledalo Polycomovo novo tovarno kot 
primer digitalizirane tovarne v Sloveniji.

Gostje so si v 45 minutah ogledali sodobno 
tovarno za proizvodnjo termoplastov in se spre-
hodili po poti izdelka od naročila do odpreme. 
Pot so tako začeli v oddelku konstrukcije, 
nadaljevali v orodjarni, kjer razvijejo in naredijo 
orodje za novi izdelek, sledi vzorčenje in kon-
trola ter nato proizvodnja, ogled so končali s 
sprehodom mimo oddelka logistike in se ustavili 
še pri sušilnem sistemu, ki je eden največjih v 
Sloveniji. Iztok Stanonik, direktor Polycoma, 
je ob tem povedal: »Ponosni smo, da nas je 
organizator izbral kot primer dobre prakse v Slo-
veniji, da smo lahko odprli vrata udeležencem 
konference in pokazali našo tovarno. To pome-
ni, da tudi strokovna javnost opazi naš doprinos 
k slovenskemu gospodarstvu. Sami pa smo v 
tem procesu digitalizacije in robotizacije tovarne 
najbolj ponosni na zavzetost naših zaposlenih 
pri uvajanju digitalizacije.«

P. N.

Brez fasadne izolacije ni mogoče dobiti uporabnega dovoljenja.
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Letna sezona na Visokem je zaključena. Po 
njej so obiskovalce zamenjali delavci z grad
benimi stroji. Že poleti so zaključili z deli v 
sanitarijah, oktobra pa so pričeli še z urejanjem 
zunanje meteorne kanalizacije ter hidroizolacije 
in statične sanacije temeljev. 

Ko je bila z gradbeno mehanizacijo odko
pana zemljina ob najstarejšem delu dvorca, se 
je lepo pokazala stavbna zgodovina. Temelji 
manjše starejše zgradbe so preprostejši. Tisti, 
ki pripadajo razširjenemu delu iz časa povečave 
objekta v 18. stoletju, so grajeni močneje, v 
stopnjah in iz velikih kamnov, saj morajo nositi 
višje in obsežnejše zidovje. Že bežen pogled 
nanje pove, da so jih gradili mojstri z odličnim 
gradbenim znanjem. Po izročilu so prišli iz 
severnoitalijanskih dežel, kjer so delovali 
arhitekti in gradbeniki z znanji še iz antičnega 
Rima. Zato so bili cenjeni daleč naokrog in so 

Pri dvorcu Visoko nadaljujejo z obnovitvenimi deli
jih za gradnjo reprezentativnih stavb najemali 
tudi v naših krajih. 

Jure Ferlan

Različni gradbeni fazi sta lepo vidni tudi v 
temeljih dvorca.
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Nov Pravilnik o 
kategorizaciji nastanitvenih 
obratov

S 1. oktobrom 2018 je stopil v veljavo 
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obra-
tov. S tem se v Sloveniji vpeljuje nov sistem 
kategorizacije nastanitvenih obratov, katerega 
ključna novost je uvedba standardov Hotelstars 
za hotele in posodobitev standardov za ostale 
nastanitvene obrate. Vsi nastanitveni obrati 
bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata 
uskladiti z odločbami tega pravilnika v roku pol 
leta od uveljavitve pravilnika.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, Direktorat za turizem, je pripravil 
tudi strokovno usposabljanje za ocenjevanje 
nastanitvenih obratov, katerega namen je bil 
udeležence seznaniti z normativnim okvirom 
na področju gostinstva in turizma ter novimi 
standardi kategorizacije nastanitvenih obratov, 
s poudarkom  na standardih Hotelstars. Gre 
za usklajen katalog kriterijev za klasifikacijo 
hotelov oziroma nastanitvenih obratov, da se 
tako gostu kot tudi hotelirju in uslužbencem 
zagotovi večjo preglednost in varnost.  V 
združenje Hotelstars je vključenih že 17 držav, 
med njimi so tudi Avstrija, Nemčija, Madžarska, 
Češka in Švica. 

Kategorizacija nastanitvenih obratov pome-
ni le tehnični vidik zagotavljanja kakovosti, 
medtem ko je za zagotovitev celovite kakovosti 
turistične ponudbe in izkušnje turista na pos-
amezni destinaciji potrebno še veliko več.

P. N.

Od 1. junija 2018 dalje se uporabljata novi 
Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti, ki prinašata za izvajalce 
del na gradbenih objektih nove obveznosti. Ena 
izmed njih je vpis v imenik vodij del. 

Po novem zakonu mora vsak izvajalec del 
(razen za tista zaključna gradbena dela, ki 
pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve 
za objekte) imeti redno za polni delavni čas 
zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje 
za vodjo del in je vpisana v imenik vodij del pri 
eni od zbornic (IZS, OZS, GZS). 

Ker velja 2letno prehodno obdobje, je sk
rajni rok za izpolnitev tega pogoja 31. 5. 2020, 

Gradbeniki, inštalaterji in ostali (pod)izvajalci del  
– pravočasno poskrbite za vpis v imenik vodij del

vendar pa seveda lahko naročniki to zahtevajo 
že prej, saj zakon že velja. Prehodno obdobje 
je prvenstveno namenjeno temu, da inšpektorji 
ne morejo izrekati glob (lahko opozarjajo) in da 
si tisti izvajalci, ki pogoja še ne izpolnjujejo, 
lahko pridobijo dodatno izobrazbo. Prehodno 
obdobje ne velja za izvajalce, ki so ali bodo z 
dejavnostjo pričeli po 1. 6. 2018, saj morajo 
pogoje izpolnjevati takoj. Isti pogoj velja tudi 
za podizvajalce del.

Dodatne informacije o vpisu v imenik vodij 
del dobijo zainteresirani na Območni obrtno
podjetniški zbornici Škofja Loka, Spodnji trg 
2, oz. na enaslovu: ooz.sk.loka@siol.si.

Termin Dogodek
10. 11. 2018 Delavnica: Podzavest in podzavestna prepričanja 
17. 11. 2018 Seminar: Usposabljanje za voznike po programu za leto 2018
24. 11. 2018 40. tradicionalni Obrtniški ples pri Avseniku v Begunjah
7. 12. 2018 Božično-novoletni koncert s Slovenskim oktetom
8. 12. 2018 Prednovoletno srečanje upokojenih obrtnikov (Gostilna Pr’ Starman)
14. in 15. 12. 2018 Obdarovanje otrok z obiskom Božička (Loški oder)

Člane zbornice vabimo k udeležbi (več: www.ooz-skofjaloka.si):

Osrednja tema tedna se je letos nanašala 
na možnosti in koristi prepletanja in dopoln
jevanja različnih vrst potovanj, ki nas lahko 
pripeljejo do cilja. Tako se na primer lahko 
do vlaka pripeljemo s kolesom, ga naložimo 
nanj in kasneje spet nadaljujemo s kolesom, 
lahko se peljemo v eno smer kot sopotnik 

Evropski teden mobilnosti v naši občini

Združuj in učinkovito potuj
To je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal med 16. in 
22. septembrom in ga v Sloveniji koordinira Ministrstvo za infrastrukturo. 22. 
september velja za Evropski dan brez avtomobila in praznuje 20. obletnico, saj 
so ga prvič pripravili leta 1998 v Franciji.

v avtu in se vračamo z javnim prevozom ... 
Združevanje različnih oblik prevoza prinaša 
sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, 
s katerim lahko neposredno prispevamo k 
izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi 
k dvigu kakovosti življenja. Sedanji življenjski 
slog od ljudi zahteva večjo mobilnost, zaradi 

V Evropskem tednu mobilnosti je v Gorenji vasi Dušan Oblak iz Žirov servisiral kolesa.  
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česar se povečuje odvisnost od avtomobilov. 
V preteklih letih sta se v Sloveniji opazno 
povečala število registriranih motornih vozil 
in obseg motoriziranega prometa. Najhitreje 
narašča osebni motorni promet, predvsem 
zaradi zmanjšanega zanimanja ljudi za javni 
potniški in železniški promet. Kljub tehničnim 
izboljšavam avtomobilov se s povečevanjem 
števila registriranih motornih vozil iz leta v 
leto povečujejo tudi izpusti toplogrednih plinov 
v ozračje. Pogosto slišimo, da sodoben slog 
življenja ni trajnosten. Izraz pomeni, da svoje 
potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno 
ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših 
potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je 
eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok 
podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi 
smrti (prometne nesreče). Sprememba naših 
navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč 
življenjskega pomena. 

Pobudam v tej smeri se pridružuje tudi občina 
Gorenja vas  Poljane, ki spodbuja občane k 
aktivnemu življenjskemu slogu. Zato so že tradi
cionalno v okviru tedna mobilnosti 17. septembra 
med 12. in 17. uro organizirali brezplačni pregled 
koles pred Sokolskim domom v Gorenji vasi, ki 
ga je izvajal servis Oblak iz Žirov.

Jure Ferlan
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Zbrani na dogodku so najprej položili venec 
h grobnici, kjer je pokopana, zatem pa so v 
prostorih poročne dvorane lahko prisluhnili 
še dvema zanimivima predavanjema. Biljana 
Ristić, kustosinja iz Loškega muzeja, je Franjo 
Tavčar, soprogo prav tako znanega Ivana 
Tavčarja, našega rojaka, predstavila v različnih 
časovnih obdobjih in vlogah. 

Zgodnja leta 
Mati Frančiška Arce in oče, nadtelegrafist 

Gustav Košenini, navdušen Sokol in strasten 
lovec, sta umrla, še ko je bila še dojenčica. Franja 
je kot bogata dedinja odraščala pri premožnem 
stricu Franu Lukmanu – Špickramarju, ki je bil 
trgovec s čipkami. Četudi je obiskovala nemško 
meščansko uršulinsko šolo v Ljubljani, je živela 
v narodnozavednem okolju. Teta Ajka jo je vodi
la v ljubljansko čitalnico, na slovenske gledališke 
predstave in druge narodne prireditve.

Večer Franje Tavčar ob 150-letnici rojstva in 80-letnici smrti

Poklonili so se visoški gospe
Občina Gorenja vas - Poljane je skupaj z Zavodom Poljanska dolina 14. septembra 
na Visokem pripravila kulturni večer, posvečen Franji Tavčar: dobrotnici, prosto-
voljni delavki, veliki narodni dami in eni najvplivnejših žensk svojega časa.

‘Franjica s Poljan’
Tavčarja je Franja spoznala leta 1883, 

poročila sta se 23. maja 1887. Živela sta na Bregu 
8 v Ljubljani in bila znana podpornika mladih 
literatov in umetnikov. V zakonu se jima je rodilo 
pet otrok: Ivan, Franc Boris Jožef, Josipina, 
Ante, Igor. S soprogom, ki jo je v času snubitve 
hudomušno imenoval tudi ‘Franjica s Poljan’, sta 
leta 1893 kupila posestvo na Visokem. 

Družina in redni obiskovalci so tam preživljali 
počitnice ter proste konce tedna. Franja je tja 
vabila tudi okoliške dijake in študente, ki so 
v družbi visokih gostov spoznavali salonske 
manire, igrali kroket, se sprehajali, kopali v 
Poljanski Sori ali čolnarili.

Po prvi svetovni vojni sta zakonca Tavčar 
večino časa preživela na Visokem. Franja se 
je posvetila skrbi za bolnega moža Ivana, ki je 
umrl leta 1923. Po njegovi smrti se je odela v 
črnino, ki je poslej ni več odložila.

Soustanoviteljica društev, humanitarka … 
Sodelovala je pri ustanavljanju Ženskega te

lovadnega društva, Splošnega ženskega društva, 
Mladike in dekliškega liceja, Dečjega materin
skega doma v Ljubljani … Na pobudo beograj
skih žena je v Ljubljani leta 1921 ustanovila in 
vodila Kólo jugoslovanskih sester, ki je pomagalo 
Slovencem na zasedenih ozemljih, žrtvam vojne, 
prirejalo je počitniške kolonije za bolne in oslabele 
otroke ter delovalo na kulturnem, humanitarnem 
in obrambnem področju.   

Med prvo balkansko vojno (1912–1913) je 
vodila Splošno žensko društvo, ki je zbralo več 
vagonov oblek, sanitetnega materiala in zdravil. 
Vse to so poslali srbskemu in bolgarskemu 
Rdečemu križu. Za svoje delo na humanitarnem 
področju je prejela odlikovanje Rdečega križa.

Zbirala glasove za majniško deklaracijo 
Vse življenje je ostala narodna dama. Do

brodelnost in delovanje za ‘narodov blagor’ sta bili 
področji, kjer je pustila globoko sled. Leta 1917 
je bila med glavnimi pobudniki zbiranja podpisov 
v podporo majniški deklaraciji, ki je v zgodovi
ni Slovencev eden izmed najpomembnejših 
narodnopolitičnih programov. V njej so zahtevali 
združitev južnih  Slovanov v avtonomno enoto 
znotraj AvstroOgrske monarhije. 

Častna meščanka Ljubljane in dvorna 
dama  

Za svoja dejanja je prejela številna visoka 
odlikovanja. 

Portretna fotografija Franje Tavčar iz začetka 
20. stoletja. Hrani Loški muzej Škofja Loka.

Odlikovanje Rdečega križa, ki ga je Franja 
Tavčar prejela za požrtvovalno delo v humanitar-
ni dejavnosti. Hrani Loški muzej Škofja Loka.

Franja in Ivan Tavčar v ateljeju Avgusta 
Bertholda okoli leta 1912. Hrani Zgodovinski 
arhiv Ljubljana, enota v Škofji Loki.

Župan Milan Čadež je na dogodku s prisotnimi 
položil venec h grobnici.
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Ena izmed Franjinih tesnih sodelavk je bila 
Minka Govekar. O njej je zapisala: »Čudovito 
je, da prihaja samopožrtvovalno, kamorkoli jo 
kličejo: nikoli ni utrujena, nikoli naveličana ali 

malodušna …«

Leta 1925 je postala prva slovenska dvorna 
dama jugoslovanske kraljice Marije Karađorđević, 
leta 1928 pa bila imenovana za častno meščanko 
Ljubljane. 

Judita Šega iz Zgodovinskega arhiva Lju
bljana, enota Škofja Loka, je predstavila, kaj 
vse hranijo o Franji Tavčar. Predvsem so to 
fotografije, različne diplome, pisemska kore
spondenca, računi za različna opravljena dela 
na Visokem, veliko je tudi čestitk ob njeni 60
letnici. Telegram s čestitko, v katerem izpostav
lja uspešno delo na humanitarnem in posvetnem 
področju, ji je ob tej priložnosti poslala celo 
jugoslovanska kraljica Marija. 

Zanimivo je ohranjeno pismo sedmošolca 
Martina Miklavčiča z OŠ Blanca, ki se zah
valjuje ob obisku njihove vasi. Pa pismo osle
pelega vojnega invalida Franca Sostra. Pisal ji 
je leta 1918 iz sanatorija v Gradcu, v katerem 
se ji je v imenu vseh oslepelih vojakov ob veliki 
noči zahvalil za poslane pirhe in klobase. 

»Ponosni smo, da smo v naši dolini imeli tako 
damo. Želimo si, da bi v visoškem dvorcu tudi v 
prihodnje izpeljali čim več takih dogodkov, ki bi s 
svojo vsebino nadgradili pretekle zgodbe in jim dali 
še večji pomen,« je na dogodku povedala Lucija 
Kavčič, direktorica Zavoda Poljanska dolina. 

Damjana Peternelj
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Družinsko branje 2018/19
Projekt letos vstopa že v četrto sezono. Sodelu

jejo družine z otroki, starimi do 15 let. Sodelujete 
tako, da se v svoji knjižnici prijavite, izpolnite po
datke o sodelujočih družinskih članih ter prejmete 
družinsko bralno knjižico. V knjižnici si izberete 
in izposodite knjige s seznama za vašo bralno 
stopnjo. Ko imate prebrano določeno število knjig 
za starostno obdobje, prinesete izpolnjen kupon iz 
knjižice v knjižnico, kjer vas čaka nagrada. 

Iz Krajevne knjižnice Gorenja vas

»Če ne bomo brali, nas bo pobralo« (T. Pavček)

Med različnimi navadami, ki jih hote ali nehote 
prenašamo na svoje otroke, so tudi bralne 

navade. Zato, starši, berite otrokom. Navadili 
jih boste prebrati, kar potrebujejo za vsakdanje 
življenje, ali se ob branju sprostiti, ko bodo to 

potrebovali. 

Ne glede na razvoj računalniških pripomočkov 
ostaja branje otroku pomemben prispevek h 

kakovostni vzgoji.

Primeren besedni zaklad in temeljno znanje 
o svetu, ki otroka obkroža, sta predpogoj za 

uspešen začetek in potek šolanja.

ODPRTJE RAZSTAVE
POTILALA SE PREDSTAVI

Dragica Toplišek Tušar
 

torek, 4. 12. 2018, ob 18. uri                  
razstavni prostor v knjižnici

STROKOVNO PREDAVANJE
KAKO BITI SREČEN

Kristina Knific

četrtek, 15. 11. 2018, 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

značilno, da sodelujeta dva rodova (generaciji). 
Na ta način v družini zrastejo mladi bralci.

Projekt so zasnovali v Mestni knjižnici 
Kranj. Najprej je bil namenjen družinam z 
otroki do 8. leta starosti. Ker je branje veščina 
in vseživljenjski proces, se je projekt že lansko 
sezono razširil na otroke do 15. leta, saj samos
tojni mladi bralec potrebuje podporo staršev 
skozi celoten proces šolanja. Izbor literature na 
domačih knjižnih policah se lahko hitro izčrpa, 
za rast bralne kulture je takrat priporočljiv 
obisk knjižnice. Ta vam ne bo ponudila le 
izposoje gradiva, temveč tudi kakovostno 
preživljanje časa, možnost za pogovor, igro, 
učenje in zabavo. Poleg vseh omenjenih ciljev 
pa je najbolj pomembno, da otroke s pomočjo 
kakovostnih in raznovrstnih knjig vzgojimo 

v dobre bralce za vse življenje. Starši lahko 
računate na pomoč knjižničark z nasveti, prip
ravljenimi seznami knjig za tri bralne stopnje 
ter izbranim seznamom strokovne literature o 
vzgoji, opismenjevanju in preživljanju prostega 
časa za starše. 

Knjižničarka Bernarda Buh

Družinsko branje je branje otrokom v 
družinskem okolju. Lahko jim berejo starši, 
starejše sestre in bratje, stari starši ali drugi 
odrasli, ki živijo v družini. Za družinsko branje je 

Prireditve za otroke in odrasle v novembru 2018
GORENJA VAS
ponedeljek, 5. 11., Ura pravljic – za otroke od 4. leta Bernarda Buh Krajevna knjižnica
ob 17.00 dalje PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU  Gorenja vas
četrtek, 8. 11.  Brezplačna delavnica za odrasle Saša Bergant, Krajevna knjižnica
16.30–18.30 KRIŽ KRAŽ – vadba za možgane VGC Gorenjske Zavod O Gorenja vas
ponedeljek, 12. 11., Beremo z nasmehom Natalija Starman Krajnik Krajevna knjižnica
ob 17.00 BEREMO S PSIČKO AYLO Ambasadorji nasmeha Gorenja vas
 Obvezne predhodne prijave   
 (za otroke od 5. leta starosti naprej)     
četrtek, 15. 11., Četrtkov večer s knjižnico Kristina Knific Krajevna knjižnica
ob 19.00 strokovno predavanje  Gorenja vas,
 KAKO BITI SREČEN  mala dvorana  
    Sokolskega doma
ponedeljek, 19. 11.,  Delavnica za spretne prste Saša Ambrožič Krajevna knjižnica
ob 17.00 RADOVEDNA SOVA  Gorenja vas
četrtek, 22. 11.,  Brezplačna delavnica za odrasle Saša Bergant, Krajevna knjižnica
16.30–18.30 KRIŽ KRAŽ – vadba za možgane VGC Gorenjske Zavod O Gorenja vas
ponedeljek, 26. 11., Glasbena pravljica GLASBILO Glasbena šola Škofja Loka Krajevna knjižnica
ob 17.00 in PRAVLJICA PRESENEČENJA in Romana Hafnar Gorenja vas
ponedeljek, 3. 12., Beremo z nasmehom Natalija Starman Krajnik Krajevna knjižnica
ob 17.00 BEREMO S PSIČKO AYLO Ambasadorji nasmeha Gorenja vas
 Obvezne predhodne prijave
 (za otroke od 5. leta naprej) 
torek, 4. 12., Odprtje slikarske razstave Dragica Toplišek Tušar Krajevna knjižnica
ob 18.00 POTILALA SE PREDSTAVI  Gorenja vas

POLJANE
petek, 9. 11., Ura pravljic – za otroke od 4. leta dalje Bernarda Buh Krajevna knjižnica
ob 17.00 PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU  Poljane
petek, 16. 11., Beremo z nasmehom Natalija Starman Krajnik Krajevna knjižnica
ob 17.00 BEREMO S PSIČKO AYLO Ambasadorji nasmeha Poljane
 Obvezne predhodne prijave   
 (za otroke od 5. leta naprej)     
petek, 23. 11.,   Delavnica za spretne prste Saša Ambrožič Krajevna knjižnica
ob 17.00             RADOVEDNA SOVA  Poljane
petek, 30. 11., Pravljična urica za otroke in njihove starše Bernarda Buh in Krajevna knjižnica
ob 17.00 Projekt DRUŽINSKA PISMENOST Romana Hafnar Poljane
 »KLASIČNE PRAVLJICE« NEKOLIKO DRUGAČE  

SOVODENJ
petek, 2. 11., Ura pravljic – za otroke od 4. leta dalje Polona Homec Izposojevalna enota
ob 17.00 ČAROVNIČIN DVOREC  Sovodenj
petek, 16. 11., Delavnica za spretne prste Polona  Homec Izposojevalna enota  
ob 17.00 POŠASTNA BITJA  Sovodenj
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Na Jeranov rojstni dan 16. oktobra je delegacija 
na ljubljanskem pokopališču Navje ob njegov na
grobnik položila venec. 20. oktobra so na Jeranovi 
rojstni hiši pri Barbarč v Javorjah odkrili relief, delo 
Jožeta Tavčarja. V krajšem kulturnem programu 
so poleg govornice Hermine Jelovčan s pesmijo 
nastopili še mladinski cerkveni zborček iz Javorij 
ter Marjeta in Ida Štibelj. Ploščo je blagoslovil 
domači župnik Ciril Istenič. Sledila je maša v 
župnijski cerkvi sv. Tilna, ki jo je ob somaševanju 
več duhovnikov daroval upokojeni nadškof Alojz 
Uran. Med mašo je mešani cerkveni zbor prepeval 
Jeranove pesmi, po njej se je v večnamenskem 
prostoru javorske šole odvila proslava. S sloven
sko himno so jo začeli Javorski pevci. Hermina 
Jelovčan je predstavila osnovne podatke iz Jera
novega življenja, ki jih je zbrala v knjižici, katere 
avtorica je in je izšla ob obletnici. Osrednji govornik 
je bil dr. Bogdan Dolenc, profesor na Teološki 
fakulteti v Ljubljani. Prireditev so obogatili tudi 
učenci Podružnične šole Javorje z branjem zgodbe 
pisatelja Ivana Cankarja, ki opisuje Jeranovo os
ebnost. Zbrane sta nagovorila župan Milan Čadež 
in salezijanec profesor Alojzij S. Snoj. Po proslavi 
je bila v preddverju pogostitev, ki so jo omogočili 
javorske gospodinje in Gostilna Blegoš. Na odru 
si je bilo mogoče ogledati tudi osnutek kipa Luka 
Jerana, ki ga je izdelal Jože Tavčar.

Duhovnik, domoljub, časnikar … 
Luka Jeran se je rodil očetu Andreju in materi 

Uršuli kot peti izmed šestih otrok. Leta 1826 jim 
je pogorela hiša in Luka je odšel služit za pastirja. 
Ohranila se je zgodba, da se je skupaj z materjo 
vračal iz Škofje Loke in neutolažljivo jokal. Na 
Luši ju je slišal tamkajšnji kmet in povprašal, 
čemu joka. Pojasnila sta mu, da nimajo denarja za 
Lukovo šolanje. Kmet je obljubil pomoč in jo čez 
nekaj let tudi izpolnil. S 13 leti je Luka odšel v šolo 
v Škofjo Loko ter nadaljeval šolanje na gimnazijah 
v Karlovcu in Ljubljani, kjer je opravil tudi študij 
teologije. Vseskozi je bil odličen učenec, dijak in 

200-letnica rojstva Luka Jerana v Javorjah

Dostojno obeležili spomin na znamenitega rojaka
V Javorjah so se z več dogodki v organizaciji Turističnega društva (TD) Stari 
vrh, župnije Javorje in Krajevne skupnosti Javorje poklonili 200-letnici rojstva 
Luka Jerana. Kot je povedal pobudnik za dogodke Janez Šturm iz TD Stari vrh, 
so čutili obvezo, da dostojno obeležijo spomin na znamenitega rojaka.

študent. Blizu mu je bil študij jezikov, še posebej 
slovanskih in orientalskih. Že kot dijak v Karlovcu 
se je srečal z ilirskim gibanjem, ki se je zavzemalo 
za združitev južnoslovanskih narodov pod skup
nim jezikom, a ga kasneje zavrnil in se zavzel za 
slovenstvo. Vse življenje je ostal velik domoljub. 
Leta 1845 je bil posvečen v duhovnika. Kot kaplan 
je deloval v Poljanah, Horjulu, pri sv. Petru v Lju
bljani in Trnovem. Nato je služboval v ljubljanski 
stolnici, nazadnje kot stolni kanonik. Ob zgledu 
sodobnika Friderika Barage se je navdušil za misi
jonarsko delo, zato je kar dvakrat odšel v Afriko, a 
se je moral obakrat vrniti zaradi bolezni. Z delom 
za misijone je začel od doma. Sodeloval je z zna
menitim misijonarjem Ignacijem Knobleharjem, 
ki je deloval v Egiptu in Sudanu, dopisoval pa si 
je tudi z drugimi misijonarji. Uveljavil se je še 
kot časnikar, saj je več kot 40 let urejal katoliški 
časopis Zgodnja Danica. S tem je pripomogel k 
dvigu bralne kulture med Slovenci. 

Povezan je bil s številnimi pomembnimi 
verskimi osebnostmi svojega časa, kot so Anton 
Martin Slomšek, Anton Mahnič ter ustanovitelj 

salezijancev Janez Bosko. Močno si je prizadeval, 
da bi v slovenske dežele prišli člani salezijanske 
družbe, katerih poslanstvo je skrb za mladino. 

Cankar ga je opisal  
kot dobrotnika in človekoljuba 

Ker ni pozabil na dobroto, ki mu je v mladosti 
omogočila šolanje, je Luka Jeran postal tudi velik 
človekoljub in dobrotnik. V Ljubljani je ustanovil 
dijaško kuhinjo, v kateri so revni dijaki in študentje 
dobili hrano, včasih tudi obleko, obutev. Pomoči 
sta bila med drugim deležna Ivan Cankar in njegov 
brat Karel. Ivan mu je postavil spomenik s črtico 
Zgodba o nepoštenosti. V njej doživeto opisuje 
Jerana kot srčnega človeka, ki mu je odpustil, ko je 
kot dijak izmaknil zaupan mu denar in ga zapravil. 
Jeran je avtor več cerkvenih pesmi, med katerimi 
je najbolj znana Marija skoz življenje. Napisal je 
več knjig, med njimi sedem zvezkov Šmarnic, ter 
potopis Potovanje v Sveto deželo. Bil je tudi vnet 
zbiralec ljudskega blaga, posebno verskih pesmi, 
ki jih je izdal v več izdajah. Zavračal je različne 
ideo logije, ki so se pojavile v njegovem času: libe
ralizem, socializem, racionalizem, materializem, 
brezverski humanizem, komunizem. V Zgodnji 
Danici je presojal nekatera dela takratnih pesnikov 
in književnikov. Njegove sodbe so bile po mnenju 
kritikov preostre. Ker je v svojih prispevkih izražal 
svoja dosledna katoliška stališča, je bil označen za 
konzervativca. Prof. dr. Bogdan Dolenc je poud
aril, da se je Luka Jeran »kljub svojim omejitvam 
in časovni pogojenosti zapisal v našo zgodovino 
kot velik krščanski humanist, duhovnik, časnikar 
in dobrotnik«.

Jure Ferlan

Relief z upodobitvijo Luka Jerana se je pridružil spominski plošči.

Profesor Bogdan Dolenc predstavlja javorskega rojaka Luka Jerana.
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V septembru so se ponovno pričela izobraževanja 
v Lokalnem učnem središču Gorenja vas. Tako na
daljujemo projekt LUS Gorenja vas, ki je potekal 
preteklo šolsko leto. Izobraževanja v jesenskih 
mesecih leta 2018 financira Občina Gorenja vas  
Poljane za svoje občane.  

Na podlagi letakov, poslanih na vsa gos
podinjstva občine, in objave v Podblegaških 
novicah so se zelo hitro napolnili štirje od 
razpisanih osmih tečajev. Pričeli smo s tečajem 
Urejanje fotografij s pomočjo računalnika. 
Enajst udeležencev od petnajstih prijavljenih je 
tri četrtke spoznavalo, kako urediti fotozapise 
trenutkov, ki jih želijo ohraniti za spomin, ure
jene na digitalnem mediju. 

Ljudska univerza Škofja loka

Lokalno učno središče Gorenja vas
V jesenskih mesecih zaradi velike zasedenosti Male dvorane v Sokolskem domu 
potekajo izobraževanja v upravni stavbi zaprtega Rudnika urana Žirovski vrh.

Tečaj je potekal v Mali dvorani Sokolskega 
doma, kjer je bilo preteklo leto vzpostavljeno 
Lokalno učno središče Gorenja vas. Zaradi ve
like zasedenosti dvorane  pa smo se v oktobru z 
drugimi tečaji preselili v upravno stavbo zaprtega 
Rudnika urana Žirovski vrh v Todraž. V eni od se
jnih sob zaprtega rudnika se bo do začetka decem
bra ob ponedeljkih popoldan govorilo angleško, 
ob torkih nemško in ob četrtkih italijansko. V vseh 
treh skupinah je 10 do 15 zadovoljnih udeležencev 
različnih starosti in poklicev, ki se bodo srečevali 
in nabirali nova znanja enega, nekateri med njimi 
tudi dveh tujih jezikov. 

Zaradi možnosti izbire je bilo razpisanih več 
tečajev, z namenom, da v jesenskih mescih izve

Tečaj angleščine v sejni sobi upravne stavbe nekdanjega rudnika, kjer v jesenskih mesecih domuje 
LUS Gorenja vas.
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demo tiste, za katere bo največ interesa. Tečaje, 
za katere bo manj zanimanja, pa naj bi  izvedli 
v okviru novega projekta, ki naj bi se pričel po 
novem letu. Zato še vedno zbiramo prijave za 
spodaj naštete, izmed katerih bomo še v no
vembru izvedli delavnico o pametnih telefonih, 
ostale pa predvidoma po novem letu.   

• »Pametno« o pametnih telefonih 
   – eno srečanje (3 ure) – 16. 11. 2018
• Oblikovanje gline – 12 ur 
• Stopimo v svet računalnikov – 10 ur  
• Drugi korak v Excelu – 12 ur   
    

Prijave sprejemamo preko naše spletne strani, 
po epošti (jaka.subic@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. 

Jaka Šubic

Te je izpovedala po desetletju priprav, ki jih 
je opravila v redu šolskih sester sv. Frančiška 
Kristusa Kralja in jih položila v roke provin
cialne predstojnice s. M. Terezije Tomazin.

Od jeseni 2008, ko je vstopila v samostan, je 
spoznavala redovno življenje v Ljubljani, nato v 
noviciatu v Mariboru in po dveh letih noviciata, 
leta 2012, izrekla prve zaobljube. Kasneje je 
bila poslana v Repnje in tam delovala tri leta 
ter med tem magistrirala na Teološki fakulteti. 
Od leta 2015 živi v Ajdovščini, je katehistinja 
in skrbi za gospodinjska opravila.

Za župljane je bil zato letošnji praznik 
farnega zavetnika še posebej slovesen. 

Celotna župnija z župnikom Cirilom Isteničem 
se je pripravljala na dogodek že nekaj časa pred 
njim na večih ravneh. V molitveno podporo s. Emi 
se je molila devetdnevnica, zadnji teden pa so ses
tre sv. Frančiška Kristusa Kralja pripravile duhov
na srečanja za otroke, mlade, zakonce in starejše. 

Slovesnost večnih zaobljub sestre Eme Alič

Zahvala
Društvo letalcev Kragulj Sovodenj se zahvalju-

je vsem, ki so se udeležili predavanj v Sokolskem 
domu konec septembra. Zahvala predavateljema 
Stanetu Kranjcu in Jožetu Pojetu za zanimivo in 
doživeto podajanje vsebine. Za finančno pomoč 
je društvo hvaležno Bifeju Sovodenj, za okusno 
pogostitev Mesarstvu Perešuti in Pekarni Oblak iz 
Žirov ter Občini Gorenja vas - Poljane za oddajo 
prostora. Društvo še obvešča, da bo v kratkem 
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane 
na ogled promocijski film o Poljanski dolini, delo 
dolgoletnega snemalca Božana Verbiča. Vabljeni 
k ogledu!

Božan Verbič

Poleg duhovnih priprav so domačini opravili tudi 
veliko organizacijskih del z urejanjem okolice in 
prostorov. To je bil dan gostoljubnosti in veselja 
faranov, sorodnikov, prijateljev. 

Na žegnanjsko nedeljo sv. Tilna, 2. septembra 2018, je v domači župniji Javorje 
nad Škofjo Loko osemindvajsetletna s. Ema Alič izpovedala večne zaobljube 
pokorščine, uboštva in čistosti.

Po slovesnosti se je množica zbrala pod 
šotorom, kjer je bil poleg dobre hrane tudi 
družabni program, za katerega so poskrbeli 
družina Alič, sestre ter prijatelji in znanci s. 
Eme. S. Emi želimo, da ji Mati Marija, katere 
ime od zdaj naprej nosi, izprosi vseh milosti, da 
bo zvesto in predano hodila po poti do Cilja.

P. N. 
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Čas med dvema vojnama in dogodki 
med drugo svetovno vojno so tudi za Aleša 
Ušeničnika pomenili velik izziv z vidika raz
biranja znamenja časov in iskanja ustreznih 
odzivov.

Dogodek je potekal v Kulturnem domu 
v Poljanah, kjer so povabljeni predavatelji 
najprej predstavili svoje poglede na določene 
teme v krajših referatih. Tako je dr. Janez Ju
hant predstavil Ušeničnikov odnos do Janeza 
Evangelista Kreka in njegovih naslednikov, 
predvojnih krščanskih socialistov in Andreja 
Gosarja; dr. Egon Pelikan je spregovoril o 
predvojnem političnem katolicizmu in vlogi 
Aleša Ušeničnika v njem; dr. Tatjana Griesser 
Pečar je opisala odnos Aleša Ušeničnika do 
komunizma in komunistične revolucije. Četrti 
povabljeni predavatelj ddr. Igor Grdina se zaradi 
nepredvidenih obveznosti dogodka ni mogel 

Posvet in okrogla miza KD dr. Ivan Tavčar Poljane

Še o družbeno-političnem vplivu Aleša Ušeničnika
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane je zaključilo letošnje praznovanje 150. 
obletnice rojstva rojaka Aleša Ušeničnika s posvetom in okroglo mizo na temo 
‘Družbeno-politični vpliv Aleša Ušeničnika v obdobju 1919–1945’.

udeležiti, je pa posredoval svoj prispevek o 
Alešu Ušeničniku in slovenskih delitvah, ki ga 
je prebral Jernej Pisk.

Najpomembnejši ideolog in mislec 
političnega katolicizma 

Najprej je dr. Egon Pelikan spregovoril 
o Alešu Ušeničniku kot najpomembnejšem 
ideologu in mislecu političnega katolicizma. 
Ušeničnikov vpliv je temeljil na njegovi široki 
razgledanosti, usmeritvah papežev ter odmevu 
Mahničeve delitve duhov. V konkretnih dejan
jih, npr. ko gre za polemike z drugače mislečimi, 
je Ušeničnik pogosto dogmatičen.

Dr. Juhant je izpostavil razlike med tremi 
skupinami medvojne katoliške levice: sindika
tom Jugoslovanska strokovna zveza, ki ga je 
ustanovil J. E. Krek, križarji okrog Edvarda 

Okrogla miza o družbeno-političnem vplivu Aleša Ušeničnika v letih 1919–1945 v Poljanah
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Kocbeka in skupno okrog Andreja Gosarja. 
Prva dva sta dejansko sprejela marksistični 
vpliv – za razliko od Andreja Gosarja, ki ohranja 
svoje katoliške poglede in odklanja marksizem. 
Aleš Ušeničnik je bil kritičen do vseh treh sku
pin, verjetno do Gosarja nekoliko krivično.

Ušeničnikova stališča do komunizma  
Ddr. Grdina je poudaril, da se »na Sloven

skem med drugo svetovno vojno, v skrajno 
zaostrenih razmerah tuje, deloma celo geno
cidne okupacije, nista spopadala liberalizem in 
Cerkev, temveč revolucionarni komunizem in 
legalizem. Slednji nikakor ni bil zgolj katoliški 
… Kulturni boj in iz njega izhajajočo ločitev 
duhov – tako v klasični kot posebni slovenski 
obliki – je (Ušeničnik) razlikoval od razcepa, 
ki ga je povzročil pojav komunizma«.

Dr. Tamara Griesser Pečar je opisala odnos 
Aleša Ušeničnika do komunizma in komunistične 
revolucije. Najprej je predstavila ključne papeške 
okrožnice, ki so obsodile komunizem in ki so bile 
podlaga načelnim stališčem Aleša Ušeničnika 
do njega. V drugem delu je povzela njegov 
konkretni odziv na dogodke od začetka druge 
svetovne vojne do leta 1943, ko v člankih po 
revijah in časnikih podaja pojasnila in usmeritve 
glede sodelovanja z OF in komunisti. 

V nadaljevanju je sledila še razprava/ok
rogla miza s tremi predavatelji, ki jo je vodil 
Goran Šušnjar. Pogovor je poglobil razume
vanje nekate rih predstavljenih tem ter na tre
nutke sprožil polemične odzive med udeleženci 
razprave, vendar v vzdušju odprtosti in strpnega 
dialoga. Za nemoten potek programa je skrbela 
Jerneja Bonča, z igranjem na flavto pa ga je 
popestrila Kaja Klemenčič.

Goran Šušnjar

V nedeljo, 14. oktobra, smo se v cerkvi sv. 
Tilna v Javorjah zbrali letošnji zakonski jubilanti. 
16 parov se je Bogu zahvalilo za dar skupnega 
življenja. Minka in Franko Stanonik sta praznovala 
zlato poroko, ostali pari pa 45, 40, 35, 25, 20, 15 
ali 10 let skupnega življenja. Spodbudne besede 
domačega župnika Cirila Isteniča, ubrano petje 
mešanega cerkvenega pevskega zbora ter s 
cvetjem bogato okrašena cerkev so praznično 
sveto mašo še polepšali. Anka Alič je ob koncu 
svete maše razmišljala o rdečem dežniku, ki ga 
je fant podaril dekletu kot darilo večne ljubezni. 
Po poroki, skrbi za otroke in družino, kakšni 
napetosti preveč …  je tudi dežnik pristal med 
staro šaro. Po dolgih letih pa sta pod dežnikom 
(pod prahom preteklih let) spet začela obujati 
spomine na prvo zaljubljenost, na obljube večne 
ljubezni in spoštovanja, sreče in veselja. Tudi mi 
smo jima marsikdaj podobni. Prav zato želimo, 
naj duh ljubezni poišče bivališče v naših srcih in 
tam za vedno ostane.

Praznovanje smo zaključili s kosilom in 
prijetnim druženjem v Gostilni Blegoš.

Martina Jelovčan 16 parov se je ob jubilejih skupnega življenja 14. oktobra srečalo pri maši v Javorjah.
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Zakonski jubilanti v Javorjah
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Lokalne volitve 2018
Pred lokalnimi volitvami 18. novembra predstavljamo kan-
didata za župana in liste kandidatov za člane občinskega 
sveta in svetov krajevnih skupnosti. 
Vsem strankam smo dali možnost krajše brezplačne pred-
stavitve. Kontaktirali smo tiste, od katerih smo dobili 
naslove (pogoji so bili objavljeni v prejšnji številki). Prejete 
predstavitve smo podobno oblikovali. So brez logotipov 
strank in fotografij kandidatov, razen v primerih, ko gre za 

naročene plačljive oglase. Ti so posebej označeni. 
Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas - Poljane je 
sicer že javno objavila tudi seznam potrjenih kandidatur in 
list kandidatov za redne volitve župana, članov občinskega 
sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini, ki bodo 
18. novembra 2018, in je v teh dneh izšel kot samostojna 
publikacija, poslana na naslove gospodinjstev v občini. 

Uredništvo Podblegaških novic

Stranka SDS z edinim županskim kandida
tom, dosedanjim županom Milanom Čadežem, 
se na letošnjih volitvah predstavlja z geslom 
SMO NA PRAVI POTI.

Odločitev za ponovno župansko kandidaturo 
je bila enostavna, saj se nam je v preteklih letih 
uresničilo veliko ciljev. Pripravili smo projekte 
za naprej. Pričetek mandata je bil težak, takoj 
smo bili na preizkušnji; opravka smo imeli s 
poplavami v dolinah desnih pritokov naše Sore 
in v Poljanah. Izboljšanja razmer ob poplavah 
na tem območju smo se lotili takoj in danes 
imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na
menu smo predali vodovode Trebija–Gorenja 
vas, Hotovlja–Poljane, Podvrh–Četena Ravan–
Zapreval ter kanalizaciji Trebija–Gorenja vas z 
novo čistilno napravo Gorenja vas, Četena Ra
van in Javorje, zgrajeni sta bili obvoznici mimo 
Škofje Loke in Gorenje vasi. Obnovili smo 
Sokolski dom v Gorenji vasi z novo knjižnico, 
energetsko sanirali Osnovno šolo Gorenja vas 
in zdravstveni dom, pridobili koncesijo za 
pediatrijo in uredili prostore za to dejavnost. 
Povečali smo konce sijo fizioterapije, pomagali 
smo tudi zasebnim zdravnikom, da so zgradili 
svoj objekt in s tem še izboljšali zdravstveno 
ponudbo, pred zdravstvenim domom pa zgradili 
novo parkirišče.

Ustanovili smo Javni zavod Poljanska 
dolina in s tem dali možnost boljše promocije 
in trženja vseh produktov v dolini, Tavčarjev 
dvorec na Visokem s celotnim ambientom 

smo pripeljali do statusa kulturnega spome
nika državnega pomena. Obnovili smo skoraj 
celo pritlično etažo dvorca, uredili lastniška 
razmerja, tako da je zdaj občina lastnik obeh ob
jektov in pripadajočega zemljišča. Tudi drugje 
smo dosegli visoke uvrstitve na turističnem 
področju, mednarodnem sodelovanju in kako
vosti bivanja v naši občini. 

Pridobljeno je bilo dovoljenje za uporabo 
vodnega vira pri Topličarju, kar daje možnosti 
nadaljevanja zastavljenega projekta, pod
jetje STC Stari vrh je končno postalo lastnik 
šestsedežne žičnice. Sprejeli smo prostorski 
načrt in pričeli s pridobivanjem pobud za 
nove spremembe. Ponovni sprejem OPNja 
planiramo naslednje leto, s tem bodo zain
teresiranim, zlasti mladim družinam, na voljo 
nove zazidljive parcele. Pridobili smo gradbeno 
dovoljenje za vodovod Lučine in podpisali 
sofinacerska sporazuma za gradnjo krožišča 
v Poljanah in obnovo ceste Trebija–Sovodenj. 
Športa dvorana v Gorenji vasi z novim zunanjim 
igriščem, novimi parkirišči in kotlovnico bo 
zaključena pred koncem leta.

V prihajajočem mandatu nas čaka gradnja 
poplavne varnosti v Poljanah, ki obsega pre
mik struge Sore, ureditev sotočij Ločivnice 
in Hotoveljščice s kopališčem, novih cest in 
pešpoti ter novega poplavno varnega mostu čez 
Soro v navezavi z novim krožiščem. Načrtuje 
se  gradnja ceste Gorenja vas–Hotavlje z 
novim krožiščem, nadaljujeta se obnovi cest 

Stranka SDS in kandidat za župana Milan Čadež
Gorenja vas–Todraž in Lučine–Suhi Dol, ki 
je v zaključni fazi. Za cesto Trebija–Sovodenj 
in skozi vas Sovodenj bo še letos objavljen 
razpis za izvajalca del, medtem ko je za ob
novo občinskih cest v dolžini 8,6 kilometra 
že objavljen. Pričakujemo dodatna kohezijska 
sredstva za vodovod Lučine in pričetek gradnje 
po pridobitvi odločbe. Dobro se zavedamo, 
da sta šolska in predšolska vzgoja pomembni, 
zato bomo naslednje leto izvedli statično in 
energetsko sanacijo Podružnične šole Sovodenj, 
čez dve leti pa pričeli z gradnjo šestih oddelkov 
vrtca v Poljanah, za katerega smo že pridobili 
gradbeno dovoljenje, potem pa še izgradnjo 
Podružnične šole Javorje.  

Prepoznavnost občine in Poljanske doline 
na turističnem področju bomo še povečali 
z nadaljevanjem zastavljenih projektov. Na 
Tavčarjevem dvorcu na Visokem bomo z na
daljevanjem obnove sledili cilju, da bo objekt 
odprt ves dan in celo leto z gostinsko ponudbo 
in atraktivnimi razstavami v sodelovanju z 
Loškim muzejem in Zgodovinskim arhivom.

Januarja letos smo s podpisom dogovora 
z ministrom za promet pristopili k projektu 
izgradnje gorenjskega kolesarskega omrežja, 
občinski klesarski krog pa je poleg pohodnega 
že dobro uveljavljen. Z našimi lokalnimi pride
lovalci in predelovalci domačih dobrot smo in 
bomo še naprej promovirali Poljansko dolino, 
deželo pod Blegošem, vse v smeri večje prepoz
navnosti in spodbude za nove ponudnike. 

N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati 
se predstavlja s sloganom N.Si Nova Slovenija 
– Krščanski demokrati MISLI RESNO. 

V iztekajočem mandatu smo se v svetniški 
skupini N.Si zavzemali za enakomerno razpore
jenost projektov tako v občini kot po krajevnih 
skupnostih. Podpirali smo projekte in dajali 
pobude, ki izboljšujejo pogoje za življenje in 
delo vseh občanov, ter se kritično odzivali v 
primerih, ko temu ni bilo tako.

V prihajajočem mandatu se bomo zavze
mali, da se:

• zagotovijo manjkajoči prostorski pogoji za 
otroško varstvo,

• ustvarijo pogoji za nakup oziroma gradnjo 

N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati 
stanovanj za mlade družine,

• s pomočjo na domu in drugimi oblikami 
pomoči starejšim omogoči čim daljše bivanje 
v domačem kraju,

• spodbuja podjetništvo in zaposlovanje 
mladih,

• okrepi financiranje in delovanje društev, 
humanitarnih organizacij ter vseh oblik 
druženja in delovanja občanov,

• zagotovi več sredstev za asfaltiranje 
makadamskih cest ter obnovo lokalnih cest in 
javnih poti,

• še naprej razvijata turistična ponudba in 
prepoznavnost Poljanske doline,

• okrepi konstruktivno sodelovanje s sosed

njimi občinami,
• zgradi Fortunova brv v Gorenji vasi in 

vodovod v Lučinah,
• čim prej uredi protipoplavna varnost v 

Poljanah,
• zagotovijo novi prostori v Podružnični 

šoli Javorje in energetsko sanira ter obnovi 
Podružnična šola Sovodenj.

Za kakovost življenja sta zelo pomembni 
krajevna infrastruktura in prometna povezava 
s sosednjimi občinami.

Trudili se bomo, da dosežemo zastavljene 
cilje in si tako s skupnimi močmi zagotovimo 
čim višjo kakovost bivanja in življenja v vseh 
vaseh Občine Gorenja vas  Poljane.



16

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije 
Ker je tudi od sestave lokalne samouprave 

odvisno, kako se bodo stvari v prihodnjih štirih letih 
odvijale v našem okolju, smo v občinskem odboru 
stranke DeSUS na liste kandidatov postavili ljudi, 
ki so iskreno pripravljeni prispevati svoj delež za 

dobre medsebojne odnose, razvoj in napredovanje 
vseh krajev v občini in omogočanje varne prihod
nosti za vse generacije. Zato v občinskem odboru s 
predsednikom Bojanom Šifrerjem na čelu pravimo: 
»Če hočemo, da bo naš kraj napredoval, potrebu

jemo svoje predstavnike v občinskem svetu. V 
stranki DeSUS poleg skrbi za varno starost mislimo 
tudi na prihodnost mlajših, saj živimo v medsebojni 
soodvisnosti. Odločimo s premislekom. Tako mis
limo. Tako delamo. Lahko nam zaupate!«

Kandidati za občinske svetnike Socialnih 
demokratov v Občini Gorenja vas  Poljane bomo 
v novi sestavi občinskega sveta zagovarjali: 

• večjo preglednost nad porabo davkoplače
valskega denarja pri večjih  investicijah; 

• izdelavo srednjeročnega plana razvoja 
občine do leta 2022 na naslednjih področjih: 
urbanizma, cestne infrastrukture in oskrbe s 
pitno vodo v vseh KS, vaseh in zaselkih;

 izdelavo dolgoročnega plana razvoja 

SD – Socialni demokrati 
občine skupaj z občani in zainteresirano jav
nost jo v celotni občini;

 izdelavo prostorskih načrtov v vseh KS, 
kjer bo možna gradnja individualnih stavb in 
stanovanj za mlade družine;

 izdelavo projekta za skrb starejših občanov, 
saj se zavedamo staranja prebivalstva in spre
menjenega načina življenja, ko mlajša gene
racija ne bo uspela skrbeti za starejše;

 izdelavo gospodarskega načrta razvoja 

občine ali kako privabiti nove zaposlovalce v 
našo občino;  

 vizijo razvoja turizma v občini GVP: 
v občini ni nekih novih idej za izgradnjo 
turističnih namestitev;  

 vizijo razvoja športa občini GVP: občina 
GVP namenja za šport po prebivalcu približno 
9 evrov letno, medtem ko vse sosednje občine 
Žiri, Železniki in Škofja Loka namenjajo za 
šport več kot 20 evrov na prebivalca letno.

Lista Barbara Radič in skupina volivcev
Lista Barbara Radič in skupina volivcev se 

predstavlja s sloganom ZA VSE GENE RACIJE 
in motom STRANKARSKO NEOPRE
DELJENI, SODELOVATI V UPRAVLJANJU 
V DOBRO VSEH PREBIVALCEV OBČINE. 
Izhodišča programa:

• ZA OTROKE: Proračun občine naj bo  v 
večji meri usmerjen  v financiranje predšolske 
institucionalne vzgoje. Hvalimo se, da smo občina 
z eno najvišjih rodnosti v Sloveniji, ne moremo pa 
sprejeti vseh otrok v programe vrtčevske vzgoje. 

• ZA MLADE: Zavzemali se bomo, da bo za 

šolajočo se mladino urejen brezplačen prostor, na
menjen druženju in prostočasnim dejavnostim.

Zavzemali se bomo za ustanovitev stanovanj
skega sklada, namenjenega mladim družinam, 
da ohranimo in dodatno spodbudimo trend 
vračanja mladih v domače kraje ter jim pomaga
mo razvijati njihove poslovne ideje.

• ZA SREDNJO GENERACIJO: Zavzemali se 
bomo za večje spodbujanje podjetništva, za start
upe, za odpiranje delovnih mest. Ocenjujemo, da 
je v občini premalo delovnih mest, kar povzroča 
odliv domačih izobražencev v druge kraje. 

• ZA STAREJŠE: Življenjska in delovna 
doba se podaljšujeta. Varstvo, skrb in nega 
starejših so prepuščene potomcem. Zavze
mali se bomo za izgradnjo doma za starejše, saj 
ocenjujemo, da bo zagotavljanje institucionalne 
oskrbe starejših postalo neizbežno.

• OHRANJANJE NARAVNIH DANOSTI: 
Narave nismo podedovali od svojih staršev, am
pak smo si jo sposodili od naših otrok (indijanski 
pregovor).  Ohranitev našega naravnega okolja 
prihajajočim generacijam je eden največjih 
prispevkov, ki ga lahko damo in moramo dati.

Socialni demokrati smo v Občini 
Gorenja vas - Poljane edina prava kon-
struktivna opozicija tako županu, kot 
tudi vladajočim strankam. Res je, da 
se veliko sklepov na sejah občinskega 
sveta potrdi z večino vseh prisotnih 
svetnikov in da so vsi predlogi, ki 
občanom ustvarjajo pogoje za boljše 
življenje, pozitivno sprejeti. Težava pa 

je v tem, da smeri nimamo začrtane.
Dokument, ki bi to smer nakazal in za katerega se Socialni demokrati 

zalagamo že tri mandate in nismo bili uslišani, je celovit dolgoročni načrt 
za razvoj občine, ki bi začrtal smernice, na osnovi katerih se lahko tudi 
občani odločajo za izvajanje svojih prihodnjih dejavnosti.

V prihodnost gledamo  z optimizmom mislimo, da je potrebno v občini 
določiti strateške smernice, kot so: 

• ali se bomo ukvarjali z gospodarstvom – potrebujemo več gospodar-
skih con, ki bodo privabile nove podjetnike v našo občino, ki bodo proračun 
polnili z davkom od dobička,

• ali se bomo ukvarjali s turizmom – omogočiti pogoje, da se ustvari več 
nastanitvenih kapacitet, ki jih v občini potrebujemo, in kaj narediti, da se 
turisti ne zadržijo samo en dan – občinski proračun polni turistična taksa,

• ali bomo spalno naselje – veliko mladih družin išče možnosti za 
gradnjo svojih domov, in to ne samo iz naše občine – učinek na proračun 
je polnenje proračuna z dohodninami novih prebivalcev.

To je samo nekaj predlogov o katerih bi veljalo razpravljati in narediti 
strateški razvojni načrt občine z vsemi zainteresiranimi občani, ki imajo 
ideje, pa jih ne morejo izraziti na glas. 

Želimo spodbuditi tudi bolj transparentno delovanje občinske uprave 
na področju večjih investicij. Do sedaj so bili projekti finančno ovrednoteni 
le v proračunu, zaključnih poročil o miljonskih investicijah, ki bi obdelale 

vse stroške le-te, pa ne. Zato bomo predlagali, da 
se ob večjih investicijah naredi natančno poročilo, 
koliko davkoplačevalskega denarja je bilo porabljen-
ega (primeri: Sokolski dom, Športna dvorana, večji 
odseki kanalizacij in cest …).

Ena od prioritet, ki jo Socialni demokrati smo vedno zagovarjamo, je 
gasilstvo. Večkrat se pojavijo poskusi zmanjšanja sredstev za to humani-
tarno dejavnost, in nerazumljivo nam je, da se nekateri v občinskem svetu 
oz. pripravljavci proračuna ne trudijo prevzeti odgovornosti in nameniti 
več sredstev za to humanitarno dejavnost, ki občanom prva priskoči na 
pomoč ob vseh težavah. 

Področje, o katerem se v občini premalo govori in ga želimo socialni 
demokrati spodbuditi, je medgeneracijsko sodelovanje in delo na področju 
varovanja starejših občanov. Kot kaže, se nam odmika dom starejših 
občanov, čeprav nanj ne smemo pozabiti. Vse več ljudi dela dlje in težje 
poskrbi za svoje starše, ki so primorani oditi v oddaljene domove, kjer jih 
ne moremo pogosto obiskovati. Verjamemo, da se je znanje na področju 
dnevnega varstva in pomoči na domu precej izboljšalo, da lahko s tem 
občina spodbudi občane, da lahko svoje starše čim dalj obdržijo v svojih 
okoljih.

Od starejših pa še k najmlajšim. Vsako leto ostane zunaj vrtca vedno 
več otrok. Kot smo že večkrat predlagali, je tu smiselna uporaba mobilnih 
vrtcev. To je preizkušena metoda, ki jo v Škofji Loki uporabljajo že dalj 
časa. Verjamemo, da se bodo nove kapacitete naredile, vendar do takrat 
bo mimo kar nekaj generacij malčkov. In ko zagotovimo zadostno število 
mest, lahko mobilne enote odstranimo.

Socialni demokrati si bomo tako kot do sedaj prizadevali za ŽIVLJENJE 
PO MERI LJUDI, da bodo občani bolj upoštevani pri razvojnih možnostih, 
kjer se bo v prihodnosti oblikoval dokument, ki bo vsaj nakazal obrise 
prihodnosti in prioritet, ki si jih občani zaslužimo.

Spoštovane volivke in volivci!
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1. Povejte nekaj o sebi
Nekaj osnovnega. Rodila sem se v Ljubljani, do konca študija sem 
živela s starši v Mengšu, potem sem se pridružila možu v Gorenji vasi, 
ki je prišel s trebuhom za kruhom delat v RUŽV. Ti kraji mi niso bili 
neznanka, saj moja pokojna babica izvira iz teh krajev – natančneje 
iz Poljan. Njen dekliški priimek je bil Gantar. 
2. Ali na volitvah nastopate prvič?
Ne. Nekajkrat sem nastopila kot kandidatka na listi SD. V preteklosti 
sem bila tri mandate članica Sveta krajevne skupnosti Gorenja vas.
3. Zakaj ste se tokrat odločili nastopiti s svojo listo?
Najprej naj vas popravim. Ne gre za mojo listo. Jaz sem samo posodila 
ime. S somišljeniki smo se podali v to zgodbo, saj ne vemo in se ne 
znamo odločiti, komu naj zaupamo svoj glas in kdo bo dejansko 
zastopal interese krajanov, ne zgolj interese strank, ki jim pripadajo. Po 
eni strani priznavamo županu uspešno nabiranje sredstev in  uspešno 
unovčevanje  svojih poznanstev iz parlamentarnih časov. Pridobil je 
relativno veliko sredstev. Vprašljiva pa je njihova distribucija.
4. Nastopate s sloganom: »Za vse generacije!« Kaj konkretno 
mislite s tem?
Čisto preprosto. Mislimo točno to, kar je napisano. 
Ponašamo se z eno najvišjih rodnosti v Sloveniji, statistično smo med 
najmlajšimi občinami. Imamo skoraj najnižjo brezposelnost. Do tu vse 
lepo in prav. Kaj pa potem naredimo? Za otroke? Ali lahko vsi pridejo 
v vrtec? Ali imajo ustrezno telesno vzgojo v času šolanja? Ali imamo 
poskrbljeno za študente, da jim približamo kraj, da bi se po zaključku 
študija vrnili? Imamo sklad občinskih stanovanj kot pomoč mladim 
družinam? Odpiramo delovna mesta, da se krajanom ne bo potrebno 
voziti v sosednje občine? Imamo program oskrbe starejših? Vse to 
so vprašanja, na katera kot volivci nimamo konkretnih odgovorov. 
Tu želimo več konkretnega.
5. Kaj mislite s konkretizacijo?
Ker smo realni, ne želimo obljubljati vnaprej. Trudili se bomo dobiti 
odgovore na vsaj naslednja vprašanja:
a) Zakaj plačujemo najemnino za dve enoti vrtca, a še vedno vsi otroci 

niso sprejeti v vrtec? Obnova Sokolskega doma je bila izjemno draga. 
Je pomembnejša reprezentativnost prostorov občinske uprave 
od izgradnje lastnega vrtca? Ne vem, kakšni so obroki plačil za 
najemnino – potrebno je pogledati, kolikšni so in kakšen kredit bi 
lahko odplačevali z istimi sredstvi. Slovenci smo pač narejeni tako, da 
imamo zelo radi lastnino nepremičnin. Najeti prostori ne bodo nikoli 
naši, vedno bodo samo najeti. Nekatere občine subvencionirajo 
varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec. Bo to tudi pri nas?

b) V Sokolskem domu je bila dvorana nekoč zelo zasedena. Po 
obnovitvi in višanju cene ta sameva. Ali gre tu za ustrezen odnos 
do krajanov, za višjo kvaliteto življenja?

BARBARA RADIČ 
IN SKUPINA 
VOLIVCEV

ZA VSE GENERACIJE
Strankarsko neopredeljeni, pripravljeni 
delovati v dobro vseh prebivalcev občine

c) Ustrezna telesna vzgoja v Gorenji vasi. Polycom in telovadnica v 
Gorenji vasi – začetka gradnje sta bila praktično istočasna. Polycom 
bo praznoval prvo obletnico obratovanja, kje pa je telovadnica?  
Zakaj je takšen časovni zamik? Nekdo mora na to odgovoriti in za 
to odgovarjati. 
Dobro bi bilo razmišljati tudi o zaposlitvi dodatnega športnega 
pedagoga na razredni stopnji na obeh šolah. Otroke moramo 
usmerjati v gibalne dejavnosti, jim privzgojiti zdrav način življenja.

d) Po nastopu sedanje občinske uprave se je spremenila politika do 
Kluba študentov poljanske doline. Če ne veste – za svoje prostore 
morajo plačevati najemnino in stroške.  

e) Nova delovna mesta. Zgodba, kjer je možno  veliko povedati. 
Osredotočila bi se samo na dve. Smučišče Stari vrh: leta in leta beremo, 
kako mu je potrebno pomagati, da zleze iz krize, potem bo bolje. Ne 
vem natančno, koliko sredstev je bilo namenjenih za reševanje. 
Ob tem pa vsi vemo, da je smučišče sicer lepo, ampak na prenizki 
nadmorski višini. Nekdo bo enkrat moral reči: poglej, dovolj je bilo – 
preživi se sam. Tudi otroku pri določeni starosti poveš, da bo moral 
prevzeti svojo usodo v svoje roke. Kaj pa pomoč pri prestrukturiranju, 
ki bi omogočila dodatni razvoj poletnega turizma? 
Druga zgodba so naše toplice. Župan ima v mislih lepo zgodbo, 
privabljanja turizma, izgradnje …. Ampak že leta in leta teče topla 
voda mimo. Lahko bi se porabila za ogrevanje toplih gred in gojenje 
zelenjave, rož. Takoj bi imeli nekaj delovnih mest.

f) Enako bi lahko govorili o fondu občinskih stanovanj. Kakšen je 
pravilnik, komu so namenjena, ali planiramo izgradnjo novih 
enot? Vsak mlad krajan, ki pripelje partnerja, pomeni za občino 
prebivalca več in s tem dodatno glavarino. Boli me, ko vidim oglase 
– mlad par išče stanovanje na relaciji Žiri–Škofja Loka. Te ljudi, to 
znanje, voljo, moramo obdržati.

g) Premalo poznamo predvidene rešitve na področju oskrbe starejših. 
Ampak preprosta logika pravi: Imamo zdravstveni dom, imamo 
zdravnike, imamo kuhinjo v šoli – vse to na majhnem prostoru. Torej 
za dom ostarelih potrebujemo samo prostore. In tako poskrbimo 
za starejše, mogoče tudi od drugod, za kar lahko občina prejme 
dodatne prihodke in odpre nekaj delovnih mest. Kaj pa primerna 
oskrba na domu, prostofer? Tudi to so trendi današnjega časa. 

h) Poskrbeti moramo za ohranjanje naravne, čiste Poljanske doline 
in naših domačih krajev v njej.  

6. Navedli ste res veliko tem. Pa bo mogoče delati na toliko področjih?
Ne vem, kaj bo možno. Ni mi znano, kolikšen delež proračuna je 
že vnaprej razdeljen  za različne postavke. Verjamem pa, da se s 
skupnim delom in sodelovanjem lahko naredi veliko dobrega za kraj, 
za krajane in celotno skupnost. 
Obljubim lahko le, da se bomo vsi, ki kandidiramo na tej listi, 
potrudili, da bomo slišani. In da bomo slišali. 

1

ČE SO VAM IDEJE BLIZU, NAM NA VOLITVAH ZAUPAJTE SVOJ GLAS!
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Kdaj ste se navdušili za slikanje? 
Z likovnim ustvarjanjem sem povezan že od 

osnovnošolskih let. Zelo rad sem risal, to me 
je sproščalo. Šolanje sem nadaljeval v Šolskem 
centru tiska in papirja v Ljubljani. Učil sem se 
za knjigotiskarja. V šoli sem se prvič srečal z 
grafičnim oblikovanjem. 

Obiskovali ste tudi različne tečaje sli-
kanja. Katere in kakšno znanje ste tam 
pridobili?

Po končani šoli sem slikarsko znanje na
biral tudi na tečajih pod mentorstvom Franca 
Novinca in Milana Eriča, kjer sem pridobil 
osnove risanja, perspektive, tihožitja in akta, 
na tečaju pod vodstvom Maje Šubic pa znanje 
s področja akvarela in freske.

Katere tehnike slikanja uporabljate in 
katere najraje? Kako se med seboj razliku-
jejo oz. kako posamezne tehnike pomagajo 
pri vašem izražanju?

Slikati sem začel z oljem. Nadaljeval sem s 
pastelom, akrilom, akvarelom in nazadnje še s 
tehniko izdelave freske. Najljubši mi je pastel. Del 
v tej tehniki imam tudi največ, saj sem se z njo 
najbolj ukvarjal. Omenjene tehnike se sicer med 
seboj razlikujejo. Pri slikanju z oljem imamo bar
vo, kjer je pigment zmešan z lanenim oljem. Zato 
je barva zelo mastna in se tudi dolgo suši. Akril je 
podoben olju, le da se barve hitreje sušijo, dobro 
tudi prekrivajo. Za tehniko akvarela je značilno, 
da so barve transparentne (prosojne). Pomembno 
je, da na sliki puščaš precej beline, ki da posebne 
učinke. Podlaga za akvarel je suh ali moker papir. 
Pri tehniki pastela uporabljam barve, ki so v obliki 
suhe krede. Med slikanjem in na koncu je potrebno 
pigment fiksirati s sprejem. Krede se razlikujejo 
po trdoti in granulaciji pigmenta. S tehniko pastela 

Pogovor s slikarjem Tomijem Albrehtom

Za slikanje potrebuješ veliko vztrajnosti
Tomi Albreht prihaja iz Poljan, natančneje iz Hotovlje. Tu živi in ustvarja svoje 
umetnine. Ob obisku njegovega doma vstopimo v stalni razstavni prostor; takoj 
ob vstopu v hišo nas namreč pričakajo njegove slike, razstavljene po stopnišču. 
Odpre se nam pogled na travnike, zasneženi Blegoš, tihožitja, sončnice …, kot 
bi jih gledali čisto od blizu. O slikah, ki jih je ustvaril do zdaj, pa tudi o samem 
slikanju in tehnikah, ki jih uporablja, smo se z njim pogovarjali po zaključku 
razstave njegovih del v Šubičevi hiši. 

delam največ in sem uspel narisati slike vse od 
realizma do hiperrealizma. Pri risanju detajlov je s 
kredo veliko težje doseči enake učinke in kakovost 
kot s čopičem. To mi je bil in mi je še vedno velik 
izziv. Tehnika freske pa  je posebna tehnika, saj 
je pri njej potreben tudi zidarski mojster, ker brez 
dobre podlage – svežega ometa – ne gre. Naravni 
pigment pri slikanju mešamo z apneno vodo. 

Nastajanje slike je proces, ki potrebuje 
svoj čas. Kako ta proces poteka pri vas in 
vašem ustvarjanju?

S seboj imam vedno fotoaparat in zanimive 
motive fotografiram. Tako si naredim zalogo 
fotografij in ko imam čas, začnem slikati. Fo
tografijo razdelim na mrežo, proporcionalno 
povečam na želeno podlago in potem s pomočjo 
mreže začnem izrisovati povečano skico. Ko 

je skica gotova, začnem z nanosi barve. Med 
delom opazujem predlogo in poskušam doseči 
najboljše barvne efekte glede na fotografijo ter 
jih na določenih mestih še nekoliko poudariti.

V svojih delih veliko uporabljate motive 
narave, predvsem poljanske in okoliške. Kaj 
vas najbolj pritegne in vzbudi vaše zanimanje, 
da iz trenutka ali pogleda želite ustvariti sliko?

Imam zelo širok spekter različnih idej; od 
pokrajine do makro motivov. Pri izbiri motiva 
me pritegnejo raznolikost pokrajine, barvitost 
in močni barvni kontrasti. Privlačijo me detajli, 
ki jih običajno spregledamo. Različni kamni, 
voda – tu se skriva še veliko idej.

Nazadnje ste svoja dela razstavljali v 
Šubičevi hiši. Kje vse ste še razstavljali? 
Za svoje delo ste lani prejeli tudi nagrado 
exTempore Aljaževina. 

V Šubičevi hiši sem razstavil nekaj čez 20 
svojih slik. Dela sem razstavljal tudi v okviru 
KUDa JaReM, kjer sem za sliko stare hiše 
prejel 1. nagrado, ki je vključevala tudi sa
mostojno razstavo. Sodeloval sem na različnih 
Extemporih; bil sem v Škofji Loki, Železnikih,  
največkrat pa v Sori pri Medvodah, kjer so bila 
moja dela tudi večkrat nagrajena. Na povabilo 
vodstva KUDa JaReM sem postal član nji
hovega društva, za kar sem jim zelo hvaležen. 
Tu sem spoznal veliko umetnikov in nova 
poznanstva mi odpirajo nove poti. Tako sem 
se v juniju udeležil mednarodnega sevniškega  
likovnega shoda Grad 2018, odprtje razstave 
izbranih del bo prihodnji mesec.

Morda za konec kakšna misel za vse tiste, 
ki jih slikanje privlači, pa se še niso odločili 
poskusiti ali pokazati svojega talenta?

Slikanje je zanimivo. Treba je veliko 
delati na izpopolnjevanju, da ustvariš nekaj 
zanimivega. Ne smeš odnehati, ko slišiš kritike, 
ker so lahko zelo poučne in se iz njih lahko česa 
naučiš. Delati je treba za svoje veselje in ko ti 
uspe, te vleče naprej, da delaš še bolje. Slikanje 
je lep hobi in nikoli ni prepozno, da se ga lotiš, 
zato kar veselo na delo.

Kristina Z. Božič

Tomi Albreht med svojimi slikami
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V Šubičevi hiši, ki ni le hiša številnih razstav in 
pestrega kulturnega dogajanja, vam v lični muzej-
ski trgovinici ob glavnem vhodu nudijo izdelke 
podblegoških mojstrov domače in umetnostne 
obrti. Ker je ustvarjalna tradicija Poljanske doline 
zelo bogata in še vedno zelo živa, v trgovinici 
svoje izdelke razstavlja dvajset ponudnikov in je 
pestro založena z raznoraznimi izdelki. Čudoviti 
izdelki in spominki izpod prstov naših umetnikov 

in mojstrov rokodelcev vam bodo drag spomin, 
vašim najbližjim pa čudovito darilo.

Trgovinica je odprta v četrtek in petek od 
10. do 16. ure ter v soboto med 10. in 13. uro. 
Delček ponudbe si lahko ogledate tudi na spletni 
strani Šubičeve hiše (www.subicevahisa.si). Vse 
dodatne informacije v zvezi z nakupom izdelkov 
so na voljo na Zavodu Poljanska dolina, tel. št. 
031/720-573, e-naslov: info@subicevahisa.si.

Vabljeni v muzejsko trgovinico Šubičeve hiše!
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Franci Fortuna: 
• vpraša, če potekajo še kakšne aktiv

nosti v zvezi z gradnjo doma starejših v 
občini. Župan pojasni, da je v občinskem 
prostorskem načrtu določena lokacija za 
dom starejših, da je v stalnem kontaktu z 
direktorico CSS v Škofji Loki in predlaga, 
da se komisija ponovno sestane in se seznani 
s trenutnim stanjem na tem področju. 

Navedena komisije se je v vmesnem času 
oziroma v začetku julija že sestala. Sestanka 
se je udeležila tudi direktorica CSS Škofja 
ga. Silva Košnjek, ki je predstavila aktualno 
stanje na področju institucionalnega varstva 
starejših ter pojasnila, da je v CSS trenutno 26 
stanovalcev iz Občine Gorenja vasPoljane, 
dodatne kapacitete v CSS Škofja Loka pa se 
bodo sprostile s predvideno gradnjo doma 
starejših v Železnikih in Žireh. Komisija je zato 
sprejela ugotovitev, da trenutno ni potrebe po 
gradnji doma starejših v naši občini, podpira 
pa se širitev izvajanja pomoči na domu, da 
bo občanom zagotovljena čim daljša možnost 
bivanja v domačem okolju.

Irena Tavčar:
• opozori na ekološki otok v Javorjah na 

katerem se neustrezno odlagajo odpadki 
in poda pobudo občanov za izvedbo nad-
zora nad odlaganjem odpadkov s strani 
medobčinskega redarstva.

Medobčinski inšpektorat zaradi omejenih 
virov ne nadzira ekoloških otokov. V primeru, 
da izvajalec javne službe ugotovi povzročitelja 
neustrezno ločeno zbranih ali odloženih odpad
kov, poduči povzročitelja o pravilih za ravnanje 
in ureditev oddaje odpadkov, v primeru večjih 
kršitev in zadostnih dokazil, pa preda zadevo v 
reševanje medobčinskemu inšpektoratu. 

Ekološki otok Javorje ima določenega tudi 
posebnega skrbnika ekološkega otoka, ki se trudi 
izboljšati stanje. V avgustu 2018 je bil poleg 
tega vsem uporabnikom na območju KS Javorje 
poslan dopis s prošnjo za dosledno ločevanje 
odpadkov in ustrezno oddajo po urniku zbiranja 
na prevzemna mesta in ustrezno ločeno zbiranje 
na ekološkem otoku. Stanje se ni izboljšalo. 

V pripravi pa je sprememba odloka, s katero 
bo povečan minimalen volumen opreme za 
ostanek komunalnih odpadkov na 20 l/osebo 
mesečno in za embalažo na 30 l/osebo mesečno. 
Cilj ukrepa je, da se vsa embalaža iz plastike, 
kovin in sestavljenih materialov, kot tudi os
tanek komunalnih odpadkov, odloži v hišno 
odpremo in ne več na ekološke otoke.

Helena Gorjan:
• opozori na odstranjen znak za omejitev 

hitrosti na cesti iz Hotavelj proti Kopačnici;
Znak je bil v vmesnem času že nameščen.

Z 21. redne seje občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 21. seji občinskega sveta 14. junija letos. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 22. seje (zadnje v tem sklicu), ki je bila 4. oktobra letos.

• vpraša kdaj je previdena obnova mostu 
čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. 

Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, 
Direkcija RS za infrastrukturo planira v letu 
2020.

• vpraša, ali je predvidena oddaja lokala 
v kletnih prostorih Sokolskega doma v 
najem.

Oddaja navedenega lokala v najem je še 
vedno predvidena, za namen slednjega je 
občina pred časom tudi že objavila javni razpis 
za izbiro kandidata, vendar ni prejela nobene 
prijave. Razpis bomo ponovili ob izraženem 
povpraševanju.

• vpraša, ali so tudi v naši občini težave 
glede prevzema in odvoza embalaže in poda 
pobudo, da se občane še dodatno osvešča na 
področju ravnanja z embalažo in racional-
nega obnašanja ob nakupu izdelkov s čim 
manj embalaže.

Težave pri oddaji embalaže v naši občini 
so prisotne že vse od februarja, kar terja 
intenzivnejše ukrepanje občinske uprave, da 
se zagotavlja obvladljivo delovanje zbirnega 
centra za ločeno oddajanje odpadkov Todraž. 

Občina osveščanje na temo izvaja preko 
Podblegaškh novic in drugih objav, kot tudi 
širše: s predstavitvami v vrtcih, in šolah, ki se 
je izkazalo za zelo učinkovito.

Janez Arnolj:
• predlaga, da se v vseh krajevnih skup-

nostih zagotovijo enotna in večja plakatna 
mesta z namenom boljše urejenosti plakati-
ranja in plakatnih mest;

Občina je že zagotovila dodatne površine 
za plakatiranje za čas povečanih potreb po 
izobešanju plakatov, organizatorji prireditev pa 
se v vedno večji meri poslužujejo učinkovitejših 
elektronskih medijev za oglaševanje svojih 
prireditev.

• vpraša, ali bo pri ceni priključnine na 
odprto širokopasovno omrežje prišlo še do 

spremembe, in meni, da razpis ni dal up-
ravljavcu pristojnosti, da sam določa ceno 
priključnine. 

V pogojih javnega razpisa kot tudi v 
pogodbi o upravljanju in vzdrževanju odprtega 
širokopasovnega omrežja priključnina na OŠO 
omrežje in njeno določanje ni bilo posebej 
opredeljeno, pač pa je bil že v pogojih razpisa 
ministrstva za pridobitev nepovratnih sredstev 
jasno določen koncept izgradnje (tip B + A), ki je 
omrežje opredelil kot tako imenovani hrbtenični 
del (del B), katerega gradnja se je financirala 
z nepovratnimi sredstvi (nekomercialni del v 
višini 2.017.645,50 € brez DDV) ter na izgrad
njo hišnih priključkov – del A (tako imenovani 
komercialni del v višini 562.055,50 € brez 
DDV), ki se je financiral neposredno s sredstvi 
zasebnega partnerja, ki je navedeni znesek 
vložka v gradnjo OŠO omrežja v preteklih letih 
že presegel. 

V komercialnem delu izgradnje hišnega 
priključka se zato priključnina za izvedbo 
širokopasovnega priključka zaračuna skladno 
z veljavnim cenikom upravitelja, ki določa, da 
je cena odvisna od lokacije, na kateri se objekt 
nahaja. V začetnih fazi izvajanja priklopov, ko 
so bili tudi vsi objekti na belih lisah večkrat 
pozvani h priklopu, je zaradi večjega števila 
priklopov upravitelj določil enotno nižjo ceno, 
ki je veljala od pričetka gradnje priključkov 
do 15. 8. 2014, zatem pa na osnovi ponudbe za 
vsak primer posebej. Pogodba o upravljanju 
omrežja še določa, da po preteku 30letnega 
obdobja celoten del omrežja, zgrajen s sredstvi 
zasebnega partnerja, preide v last občine.

 Stanko Bajt:
• vpraša, kdaj je predviden začetek 

ureditve avtobusne postaje na Sovodnju. 
Župan odgovori, da je v podpisu pogodba z 
izbranim izvajalcem, Topos Hotavlje d.o.o., 
ki bo pričel z deli v drugi polovici poletja;

Pogodba z izbranim izvajalcem Topos, 
d.o.o., ki je na javni razpis oddalo najugodnejšo 
ponudbo, je bila podpisana konec julija, na os
novi česar je bila v avgustu izvedena uvedba v 
delo. Zaradi motenja posesti s strani mejaša je 
moten tudi začetek del, kar pa bo občina skušala 
primarno sporazumno reševati, dela pa se bodo 
najprej začela na izgradnji pločnika in uvozov 
ob trgovini Mercator, kar je prav tako predmet 
pogodbenih del. 

• poda pobudo krajanov, da se rezultati 
volitev v državni zbor za volišča v občini 
objavijo v Podblegaških novicah. 

Pobuda je bila v vmesnem času že upoštevana 
in objava v Podblegaških novicah izvedena.

Ciril Alič 
• poda pobudo, da se ob pripravi idej

nega projekta za nadzidavo šole v Javorjah, 
izdela še rešitev s podaljšanjem objekta na 
način, da bi se pridobila k objektu še nova 
telovadnica.

Pobuda se upošteva.
Župan Milan Čadež

Most v Gorenji vasi naj bi Direkcija za in-
frastrukturo gradila leta 2020.
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Lepo in toplo vreme se počasi končuje in v Poljansko dolino 
je že prišla jesen, ki prinaša tudi hladnejše in krajše dneve. 
Zato Občina Gorenja vas - Poljane in Zavod Poljanska dolina 
obveščata, da se je letošnja sezona rednih ogledov muzejskih 
zbirk v Tavčarjevem dvorcu na Visokem zaključila. Razstavo, ki 
je bila na ogled vse od sredine aprila dalje, si je ogledalo okrog 
2.500 obiskovalcev. Z obiskom smo zadovoljni in upamo, da 
ga v naslednji sezoni še povečamo. Ogledi muzejskih zbirk v 
Tavčarjevem dvorcu so do nadaljnjega možni po predhodnem 
dogovoru. 

Vse dodatne informacije v zvezi z ogledi dvorca Visoko 
so na voljo na Zavodu Poljanska dolina, tel. št. 031/720-573, 
e-naslov: zavod@poljanskadolina.com. 

Lucija Klemenčič

Na številnih stojnicah so peki, slaščičarji, sirarji, pivovarji, čebelarji, 
oljarji, vinarji in drugi predstavljali ponudbo okusov Benečije, Furlanije, 
Slovenije, Koroške in Istre, se pravi dežel, ki jih zaznamujejo Alpe in Jadran 
ter imajo veliko skupnega tako v zgodovinskem kot kulturnem smislu. Med 
drugimi se je predstavila tudi Občina Gorenja vas  Poljane, ki se je na podob
nih dogodkih v Celovcu sicer v preteklosti že predstavljala. Iz naše občine se 
je predstavila kmetija Pustotnik s svojimi siri.  Poleg promocijskega gradiva, 
ki sta ga predstavljali promotorki v kostumih, je na gorenjevaški stojnici 
potekal še spremljevalni program. V petek se je predstavilo Kovaštvo Krmelj 
z Loga s svojimi izdelki, v soboto sta klekljanje prikazovali predstavnici 
Klekljarskega društva Deteljica, v nedeljo pa se je predstavila izdelovalka 
kostumov in narodnih noš Andreja Stržinar. Dogajanje sta v soboto popestrila 
Olga in Janez Šubic s prikazom izdelave lesenega žleba. Za pravo poljansko 
vzdušje so oba dneva poskrbeli člani folklorne skupine TD Žirovski vrh s 
svojimi barvitimi folklornimi kostumi, glasbo in plesi. Pridružili so se jim še 
Rovtarji iz Škofje Loke in eden izmed lokalnih ansamblov. Pritegnili so po
zornost vseh obiskovalcev na trgu. Kot je povedala Lucija Kavčič, direktorica  
Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina, ki je koordiniral predstavitev 
Celovcu, take prireditve niso koristne samo za promocijo v širšem prostoru, 
pač pa povezujejo ponudnike iz naših krajev med sabo, saj ob pripravah in 
na dogodku sodelujejo, ne manjka tudi prijetnega druženja. Poleg tega je 
predstavitev v tujini priložnost spoznati perspektive drugih in samega sebe 
kritično oceniti ter najti kako novo idejo za delo v prihodnje.

Jure Ferlan

Dnevi alpsko-jadranske kuhinje v Celovcu

Poljanska dolina se je 
predstavila pri sosedih
V okviru Dnevov alpsko-jadranske kuhinje v Celovcu, ki so 
letos potekali prvič, se je od petka, 28., do nedelje, 30. septem-
bra, odvila tudi Alpsko-jadranska pot okusov na tamkajšnjem 
trgu Alter Platz (Stari trg) in atrijih stare mestne hiše ter 
palače Bambergerhof. Predstavila se je tudi naša občina.

Folklorna skupina TD Žirovski vrh je navdušila mimoidoče.
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Na Razvojni agenciji Sora smo za Vas pripravili delavnico z naslovom

OSEBNOSTNI COCKTAIL 
»Umetnost učinkovite komunikacije  

ali zakaj nam gredo nekateri na živce«,

ki bo potekala v sredo, 14. 11. 2018, od 17.  do 20. ure v Veliki sejni sobi 
Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.

VSEBINA DELAVNICE:
Na delavnici se bomo seznanili z osnovnimi tipi osebnosti po osebnostni 
tipologiji Insights. Skozi humoren način bomo spoznali svoj osebnostni tip 
ter osnovne značilnosti vsakega tipa posebej. Po tem nam bo jasno, kaj so 
naše močne in naše šibke značilnosti, kaj nas navdušuje, moti, motivira, 
ovira ali omejuje. 
Poznavanje osebnostnih tipov vam bo v veliko pomoč pri komunikaciji tako 
v privatnem kot poslovnem svetu.
PREDAVATELJICA: Sonja Peklenik, mag. posl. ved 
KOTIZACIJA:
Delavnica je za udeležence brezplačna, saj je finančno podprta s strani 
občin: Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
Prijave sprejemamo do petka, 9. novembra 2018, oz. do zasedbe prostih 
mest na Razvojni agenciji Sora, po e-pošti info@@ra-sora.si. Pri prijavi 
navedite točen naziv in naslov podjetja, vaše ime in priimek ter e-naslov!
Na samem dogodku se bo na info točki predstavila tudi SPOT 
svetovanje Gorenjska, 
Razvojna agencija Sora, d. o. o.

PREDSTAVITEV SPOT SVETOVANJE GORENSJKA NA INFO TOČKI
Na samem dogodku se bo na info točki predstavila tudi SPOT svetovanje 
Gorenjska, Razvojna agencija Sora, d. o. o., Svetovalka SPOT svetovanje 
Gorenjska (Jana Šifrar) vam bo na info točki na voljo 30 minut pred pričetkom 
delavnice, med delavnico ter po njenem zaključku. Poleg informacij o 
delovanju SPOT svetovanje Gorenjska vam bo svetovalka na voljo tudi za 
kakršne koli informacije, ki jih omenjena točka pokriva.
V kolikor potrebujete dodatne informacije o info točki lahko kontaktirate Jano 
Šifrar, na tel. št. 04/50-60-220 ali e-mail naslov jana.sifrar@ra-sora.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, 
javna agencija.

Zaprtje muzejskih zbirk v Tavčarjevem dvorcu

Ogledi muzejskih zbirk v Tavčarjevem dvorcu so do nadaljnjega možni po dogovoru.
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Tokrat izpostavljamo dogajanje v tednu otro
ka, branje in medgeneracijsko povezovanje.

Teden otroka – z branjem in igrami 
bogatimo prosti čas

Teden otroka je projekt Zveze prijateljev 
mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi pone
deljek v oktobru in traja sedem dni. Letošnja 
vodilna tema je bil prosti čas. V hitrem tempu 
življenja nam ga pogosto zmanjkuje. Ker je 
prosti čas torej dragocen in pomemben prav 
za vsakega posameznika, je zelo pomembno, 
da ga preživljamo kakovostno. Učenke in 
učenci prvega triletja so se ‘prostočasili’ sku
paj s svojimi sošolci. Igrali so se z družabnimi 
igrami in zaplesali v plesni delavnici. Čas v 
takšni šoli zelo hitro mine, zato se nikakor niso 
dolgočasili.   

Predstavniki šolske skupnosti vsako leto 
pripravijo zanimive aktivnosti za otroke iz vrtca 
in za najmlajše šolarje. Tokrat se jim je pridružil 
maček Muri. Otroke in učence prvega razreda 
so popeljali v prosti čas. Skupaj z mačkom 
Murijem so se odpravili iskat deželo igrarije 
in deželo branja. Starejše učenke in učenci so 
letos mlajšim pripravili povsem nov zaklad – 
talne igre, ki jih bodo lahko uporabljali celo 
leto. Ohranili pa so tudi dolgoletno tradicijo 
branja v knjižnici. 

Teden otroka je s svojo sproščenostjo 
okužil tudi oddelke podaljšanega bivanja. Ure 
po pouku so izkoristili za uživanje na svežem 
zraku. Na zid šolskega zunanjega igrišča so 
s pomočjo učiteljice Nuše naslikali podobo 
dolgega zmaja kot simbola naše reke Sore. Na 
hrbet so mu nadeli poljanske hiše in hišice, jih 
med seboj lično povezali s potkami in dodali 
tudi naše venomer zelene hribčke. Pri risanju in 
delu z grafitnimi razpršili so res uživali.

Iz OŠ Poljane

Beremo, se igramo in gibamo skupaj
Prva dva meseca šolskega leta sta ponudila številne in raznolike dejavnosti – 
od pohodov na bližnje hribe do pravega pohodništva po Zelenici in okoliških 
vrhovih, tedna otroka, popotovanj po slovenskih pokrajinah, glasbenih in likovnih 
delavnic, tekmovanj, projekta Simbioza giba in še marsičesa. 

»Ko se enkrat naučiš brati, boš večno 
svoboden.« (Frederick Douglass)

Med 8. septembrom, ko je svetovni dan 
pismenosti, in 8. oktobrom, ko se je sklenil 
teden otroka, je potekal prvi nacionalni mesec 
skupnega branja. Pripravile so ga številne 
organizacije, ki se ukvarjajo s knjigo in želijo 
dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost 
med Slovenci.

Zavedamo se, da zaradi modernega načina 
življenja otroci vse manj berejo leposlovje. 
V naši šoli izboljšanju bralne kulture med 
učenkami in učenci posvečamo dodatno pozor
nost že kar nekaj let. Eden od načinov širjenja 
bralne kulture in s tem tudi pismenosti so bralne 
minute, ki jih knjižničarka pripravi dvakrat 
letno. In kako izgledajo? Ves teden so v vseh 

Napotki pred orientacijo, ki smo jo izvedli pri Simbiozi giba.

Reka Sora in poljanske hiše, ki so nastale ob letošnjem tednu otroka.

učilnicah na razpolago raznovrstne knjige, ki 
jih otroci izberejo na začetku prve in na koncu 
tretje ure ter jih prebirajo po deset minut. Če jih 
pritegnejo, si jih izposodijo, sicer jih po desetih 
minutah vrnejo in nadaljujejo s poukom.

Prve bralne minute v tem šolskem letu so že 
za nami, naslednje bodo spomladi.

Simbioza giba
Pestremu tednu otroka je kmalu sledil teden, 

posvečen gibanju in druženju šolarjev s starejšo 
generacijo – projektu Simbioza giba.

Najprej se je v popoldanskem času pred 
šolo zbralo zavidljivo število dedkov, babic, 
mamic, tet in pa seveda polno otrok. Čakala jih 
je preizkušnja v orientacijskem teku.

Razdelili so se v skupine, si nadeli imena, 
kot so Ptički, Kostanjčki, Dobnčani, Morski psi, 
Žirovci ..., in bili pripravljeni na start. Učitelj 
športa jim je razložil pravila orientacijskega 
teka in predstavil nekaj uporabnih napotkov. 
Štoparica je začela neusmiljeno meriti čas in v 
časovnih razmikih so se vsi pognali po gozdnih 
poteh in travnikih ter vneto iskali skrite točke. 
Po gozdu in okolici se je razlegal smeh, veselje 
ob vsaki najdeni točki in hitenje naprej, da bi 
čim prej dosegli cilj. Tiste malo manj spretne 
so na poti usmerjali prostovoljci Brina, Ema, 
Manca, Timotej in Nina. Odlično jim je šlo in 
izkazali so se za zanesljive pomočnike. 

Naslednje dni pa so k uram športa stare 
starše povabili tudi posamezni oddelki raz
redne stopnje. Skupaj so se ogrevali, opravl
jali gimnastične vaje, se žogali in tekmovali 
v štafetnih igrah, pri tem pa ni bilo najbolj 
pomembno, kdo je najhitrejši, temveč kdo je 
spretnejši in bolj natančen. Šolarji so starim 
staršem predstavili tudi talne igre, ki prav 
tako niso čisto lahke. Ob vseh dejavnostih, 
spretnosti in ščepcu tekmovalnosti pa je bilo 
najpomembneje, da so bili vsi, tako mlajši kot 
starejši, veseli, sproščeni in dobre volje. 

Bernarda Pintar
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Sprejemajo tudi največje in najbolj hrupne 
pošasti in z njimi čisto v redu sobivajo, četudi si 
jih ne ravno želijo. Kljub vsej gneči, zapletom 
in nevarnostim smo razvili veliko sposobnost 
preživetja in prilagajanja, celo tako močno, da 
smo kljub odsotnosti kakršne koli športne in
frastrukture postali najbolj športna šola. In kadar 
nas zaradi odsotnosti kurjave zebe, si grejemo 
srca in telesa z neštetimi aktivnostmi, ki jih bomo 
opisali v članku. Najbrž ni presenetljivo, da se 
bomo od gradbincev poslovili še bolj radostno, 
kot smo jih pred letom in pol sprejeli … 

Šport
Kljub deževni soboti  se je dvajset učencev 

naše šole 22. septembra udeležilo državnega 
prvenstva v gorskih tekih. Vsi so zatrdili, da 
se bodo še vrnili, ker so se imeli lepo. Ekipa 
dečkov in deklic je dosegla 1. mesto, Žan Šubic 
pa je pritekel srebrno medaljo.

3. oktobra je na atletskem stadionu v Kranju 
potekalo ekipno atletsko prvenstvo, na katerem 
je nastopilo pet šol. Učenci naše šole so osvojili 
3. mesto. Skupno (v državnem merilu) pa so 
osvojili 16. mesto in za las izpadli iz finala 
državnega prvenstva.

V soboto, 6. oktobra, je na Šmarni gori 
potekal finalni tek Pokala Slovenije v gorskih 
tekih. Žan Šubic, ki letos še ni stal na najvišji 
stopnički, si je z zmago na tej tekmi prislužil 
7kilogramsko čokolado Gorenjka. Letošnjo 
sezono je tako zaključil na skupnem 2. mestu. 

V torek, 8. oktobra,  je na Kokrici pri 
Kranju potekalo tekmovanje v krosu za os

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Še v sožitju z gradbenimi stroji
Življenje na naši šoli je zaznamovano z gradbenimi stroji in delavci tako močno, 
da so ti postali del nas. So kot naši vrstniki, sošolci, s katerimi si delimo dvorišča, 
hodnike, igrišča, pločnike. Služijo nam kot dokaz, da so naši učenci in zaposleni 
zelo zelo tolerantni ljudje. 

novne šole Mamutov tek. Iz naše šole se ga je 
udeležilo 48 tekmovalcev, vseh tekmovalcev 
pa je bilo okrog 1.000.  V vsaki kategoriji je 
tekmovalo povprečno okoli 50 učencev. Boj je 
bil neustrašen, borili so se do zadnjega metra 
proge. Naši učenci so se odlično izkazali in 
pobrali kar nekaj odličij: Brina Drmota, Jan 
Oblak (oba 2. razred) ter Voranc Kržišnik (5. 
razred) so osvojili srebro, bronasti pa sta bili 
drugošolka Sabina Filipič ter četrtošolka Ajda 
Dolinar. Čestitamo!

Ekologija
V soboto, 15. septembra, se je tudi naša 

šola pridružila očiščevalni akciji Slovenije.  
Mali planinci smo se odpravili po poteh 
bližnjega gozda, kjer se sprehajajo otroci naše 
šole.  Odpadke smo zbirali v dve vreči. V eno 
smo odlagali embalažo, v drugo pa ostale 
odpadke. V eni uri smo imeli veliko vrečo 
čisto polno. Prispeli smo do pet kilometrov 
oddaljene vasi Podgora, kjer smo odpadke 
pustili, in se vračali po isti poti nazaj in 
nabirali gobe, ki jih je bilo še več kot smeti. 
To pomeni, da še živimo v čistem okolju, 
kajne? Pri Srečotu smo se najedli in napili ter 
pobožali prijazno Kano. Opazili smo, da je 
največ odpadkov skritih na nedostopnih mes
tih: pod potjo, v bunkerjih, v jarkih. Žalostno 
je, da ljudje v gozdu odlagajo prazne kante 
olja, stare sode, plastenke in embalažo raznih 
pijač. Otroci, ki so se akcije udeležili, ne bodo 
nikoli metali smeti ali odlagali  odpadkov po 
skritih kotičkih narave. 

Kar 48 učencev naše šole je 8. oktobra tekmovalo na Mamutovem teku na Kokrici pri Kranju.

Kultura
Že po tradiciji se tretji petek v septembru vsi 

učenci od 5. do 9. razreda odpravijo na ekskur
zije po najrazličnejših koncih Slovenije. Izleti 
so namenjeni spoznavajo kulturne in naravne 
dediščine. Vsako leto znova ugotovimo, kako 
pestra je naša dežela in koliko zakladov je v njej 
skoncentriranih na resnično majhnem prostoru. 
Letos nas je obdarilo tudi krasno vreme, tako da 
je bilo zadovoljstvo popolno.

V četrtek, 4. oktobra, smo z učenci 7. razreda 
imeli kulturni dan. V Škofji Loki smo si ogledali 
Nacetovo hišo, ki je živa priča bogate kulturne 
dediščine naših prednikov. Nato smo si na gradu 
ogledali pomembne listine, zapisane na roko, in se 
udeležili kaligrafske delavnice, kjer smo tudi sami 
poskusili, kako nam gre lepopisje. V Knjižnici 
Ivana Tavčarja pa so nas v okviru projekta Rastem 
s knjigo poučili, kako deluje knjižnični sistem 
izposojanja in nam podarili knjigo Avtobus ob 
treh, da bi nas navdušili za branje.

Devetošolci smo imeli 9. oktobra kulturni 
dan. Najprej smo se odpravili na Visoko, do 
Tavčarjevega dvorca, kjer nam je gospod Jure 
opisal njegovo zgodovino in nam pokazal 
muzejsko zbirko, za konec pa nas popeljal še do 
Tavčarjeve grobnice. Zatem smo se z avtobusom 
odpeljali v Poljane, kjer sta nam Jure in Boris na 
hitro predstavila zgodovino Poljan. Ena skupina 
je šla najprej v OŠ Poljane, druga pa v Šubičevo 
hišo. Slednjim je Boris povedal veliko zanimiv 
podatkov o slikarjih Šubic in drugih umetnikih na 
Poljanskem. V tamkajšnji osnovni šoli pa nam je 
ravnateljica Metka Debeljak pokazala Šubičevo 
fresko na vhodu šole. Po malici smo se zamen
jali. Zadnjo uro kulturnega dneva smo preživeli 
v družbi karikaturista Borisa Oblaka, ki nam je 
pokazal nekaj risarskih trikov. Tudi sami smo se 
preizkusili v risanju karikatur Ivana Tavčarja.
Prispevali učenci in učitelji OŠ Ivana Tavčarja, 

uredil novinarski krožek
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18. septembra je na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport potekala podelitev priznanj za 
najbolj športne šole. Podelitve sta se udeležila 
ravnatelj Izidor Selak in učitelj športne vzgoje Igor 
Pečelin. Naša šola je prejela bronasto priznanje, kar 
je izjemen dosežek glede na razmere, ki vladajo 
že dobro leto in pol. Marca 2017 smo bili priča 
postavitvi temeljnega kamna ob pričetku gradnje 
nove športne dvorane, ki je bila velika želja vseh. 
V tem času so bile ure športne vzgoje zaradi razmer 
izjemno fleksibilne in zanimive, vendar za učitelje 
športne vzgoje zahtevne, saj so se morali po domače 
‘znajti’. Na razpolago smo imeli šolsko avlo, hodnik 
in dva prostora v Sokolskem domu. Seveda smo, 
kolikor nam je vreme le dopuščalo, te ure preživljali 
zunaj v naravi, ki nas na srečo obkroža. Če nam je 
bilo vreme še posebej naklonjeno, smo ob sončnih 
dneh zasedli tudi teniško igrišče, na katerega smo 
zaradi pomembnosti v zgodovini slovenskega 
tenisa zelo ponosni; pozimi pa smo držali pesti, 
da je bilo dovolj snega za tek na smučeh. Celoten 
proces gradnje športne dvorane seveda zahteva 
posebne varnostne razmere, tako da se v tem času 
učenci in učitelji prilagajamo dnevnim razmeram. 
Kljub vsemu je bilo seveda treba izpeljati ustrezne 
učne načrte. Ampak to ni bilo vse, kar smo počeli. 

Brez telovadnice do naziva ‘Najbolj športna šola’
Udeleževali smo se športnih tekmovanj, ki jih ni 
bilo malo, in se domov vračali z izjemnimi dosežki. 
V preteklem šolskem letu se lahko pohvalimo 
z velikim številom dosežkov na najvišji ravni 
tekmovanj. Ekipno smo bili najboljši v gorskih 
tekih, streljanju z zračno puško in teku na smučeh, 
kar je le delček vsega. Vsi skupaj komaj čakamo, 

Priznanje za najbolj športno šolo sta na šolskem ministrstvu prevzela ravnatelj Izidor Selak (tretji 
z leve) in učitelj športne vzgoje Igor Pečelin (četrti z leve).
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da bo nova športna dvorana gotova, saj se že zelo 
veselimo lepih trenutkov, ki se bodo dogajali v njej. 
Ker je športni kabinet trenutno poln pokalov, ki 
smo jih osvojili, bomo zelo veseli tudi nove vitrine, 
kjer bomo shranjevali pokale in priznanja ter se 
spominjali lepih izkušenj in doživetij.

Hana Oblak

Donacija  
podružnični šoli Lučine

Organizatorji Gorske hitrostne dirke Lučine 
AMD Zvezda so že več let tudi dobrodelni. Za  
letošnje leto so se odločili, da del prihodka 
namenijo Podružnični šoli Lučine. Na dirki so 
izpeljali dobrodelno akcijo Podarimo dirkaški 
nasmeh otrokom. Kupili so nam ovire za 
spretnostni poligon, ki jih bomo uporabljali pri 
izpeljavi kolesarskega izpita, ki ga vsako leto 

Tudi zato, ker se je v tem času poleg pouka 
zgodilo še veliko drugih dogodkov.  Letos 
smo v 1. razred sprejeli kar 11 znanja željnih 
prvošolcev, skupaj pa je 46 učenk in učencev, 
kar je največ, odkar  smo v devetletki.

Četrtošolci so znanje v plavanju nabirali 
v šoli v naravi na Debelem rtiču, petošolci pa 
dan preživeli na ekskurziji v Mostu na Soči ter 
v bolnici Franja.

Prva delovna sobota je tudi za nami. Izkoristili 
smo jo za 17. družinski pohod, kjer širimo med
generacijsko sodelovanje, saj se pohoda poleg 
učencev vedno udeležijo tudi njihovi starši in stari 
starši, bratje in sestre. Pot je iz Lučin potekala skozi 
Dolge Njive do Suhega Dola in naprej na Planino 
ter v Butajnovo, kjer smo si ogledali farmo nojev, 
valilnico, izdelke iz nojeve kože ter nojeva jajca. 
Povratek je bil mimo planinske cerkve čez Selevško 
planino do kmetije Selevc, kjer so nas pogostili s 
sladoledom. Letos je na pohodu sodelovalo le okoli 
60 udeležencev. Kar 15 se jih je namreč udeležilo 

Iz PŠ Lučine

Do prvih počitnic s polno paro
Dva meseca pouka je že za nami, odkar smo polni novih moči, pozitivne energije 
in dobro razpoloženi zakorakali v novo šolsko leto. 

gasilskega tekmovanja v Škofji Loki. Vse ekipe so 
dosegle zadovoljive rezultate.

Poseben športni dan smo preživeli v Ledinah 
nad Idrijo. Ledinci so prevzeli organizacijo 
letošnjega srečanja manjših podružničnih šol. 
Krožna pot nas je iz Ledin vodila po pobočju 
Gradišča na Sivko (zanimivo, tudi nad Lučinami 
je hrib Sivka), nato pa mimo Šuštarjeve luknje 
nazaj v Ledine pred šolo, kjer so nas s pecivom 
in čajem pogostile mamice ledinskih učencev.

Oktober je mesec požarne varnosti. Kot 
vsako leto je tudi letos potekala (napovedana) 
evakuacija iz šole in vrtca. Zamisel poveljnika 
PGD Lučine Aleša Kosmača je bila, da je iz 
nepojasnjenih razlogov začelo goreti v kurilnici. 
Otroci iz vrtca so se z vzgojiteljicama rešili čaz 
teraso vrtca, učenci pa z učiteljicami skozi glav
ni vhod. Gasilci so pravilno ukrepali in ‘požar’ 
hitro pogasili. Sledil je še ogled tovornjaka in 
najbolj zanimiv del – špricanje z vodo.

Martina Jelovčan
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opravljajo petošolci.  Opremo smo prevzeli v 
torek, 9. oktobra, na manjši slovesnosti, ko so 
učenci naše šole zapeli Lučinsko himno, pred-
sednik organizacijskega odbora GHD Lučine, 
Primož Tavčar, pa je vse pozdravil, predstavil 
namen dobrodelnosti in vsem zaželel čim boljše 
pridobivanje različnih spretnosti. V imenu šole 
se je donatorjem zahvalila Martina Jelovčan, 
vodja PŠ Lučine. 

Učenci naše šole so zelo zvesti in navdušeni 
gledalci in spremljevalci vsakoletne dirke.

Organizatorjem GHD Lučine smo iskreno 
hvaležni za donacijo. 

Martina Jelovčan
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Župnija Trata Gorenja vas je v letu, ko praznuje 
230-letnico obstoja, od 6. do 14. oktobra pripravila 
v Sokolskem domu niz dogodkov. Prvi dan, v 
soboto, je bil namenjen družinam. Dopoldne 
je mašo z nagovorom vodil upokojeni nadškof 
Alojz Uran. Sledilo je dogajanje za vse družinske 
člane: Nataša Ropret iz zavoda Addictiva je vodila 
predavanje in pogovor za ženske, jezuit pater 
Tomaž Mikuš pa predavanje in pogovor za moške. 
Istočasno so v župnišču potekale aktivnosti za 
otroke. V nedeljo je bilo prav tam po maši, ki jo 
je vodil ravnatelj ljubljanskega semenišča Peter 
Kokotec, srečanje za starejše. V ponedeljek je o 
pomenu prostovoljstva predaval zdravnik in gorski 
reševalec dr. Jurij Gorjanc. V torek je Gorenjo vas 
obiskal zdravnik nevropsihiater dr. Jožef Magdič, 
Demosov poslanec v prvem samostojnem slov-
enskem parlamentu, ki je bil vključen v napore za 
samostojno Slovenijo. Poslušalcem je sprego-
voril o domoljubju in pomenu temeljnih vrednot 
v življenju. V sredo sta o soočanju z življenjskimi 
stiskami pričevala zakonca Klemen in Albina 
Kindlhofer. Četrtek je bil namenjen zakoncema 
Lajošu in Andreji Špeljak, ki sta govorila o soočanju 
s preizkušnjami in Božji pomoči. V petek je vodila 
predavanje in pogovor za starše o nevarnostih 
nekemičnih zasvojenosti, ki so jim izpostavljeni 

 S praznovanjem želijo organizatorji 
starejšim krajanom omogočiti srečanje in jim 
pokazati, da sokrajani nanje niso pozabili in 
da jih cenijo. 

Vabljeni so bili vsi, ki so dopolnili 75 let in 
več. Odziv je bil dober, saj jih je prišlo okrog 
30 od več kot 50 vabljenih. Med starostniki, ki 
so ali bodo letos dopolnili okrogle obletnice, je 
pet jubilantov. 90 let sta dopolnili Marija Dolenc 
iz Četene Ravni in Alojzija Potočnik iz Krivega 
Brda, letošnji 80letniki pa so: Peter Jovanovič 
iz Dolenje Žetine, Ivana Jozić iz Murav, Mari
jana Rupar iz Dolenčic in Jernej Vodnik iz 
Gorenje Žetine. Žal se nekateri jubilanti niso 
mogli udeležiti srečanja.

Srečanje se je začelo s slovesno sveto mašo, 
kjer so bolniki lahko prejeli tudi zakrament 

Srečanje starejših krajanov v župniji Javorje

Skupnost jim tako izkaže spoštovanje
Tradicionalno srečanje starejših krajanov v Javorjah je bilo letos v nedeljo, 16. 
septembra. Kot prejšnja leta ga je tudi letos organizirala krajevna organizacija 
Rdečega križa skupaj z župnijsko Karitas ter ob sodelovanju domačega župnika 
Cirila Isteniča in finančni podpori Občine Gorenja vas - Poljane.

bolniškega maziljenja. Rdeča nit nedeljske 
pridige je bilo medgeneracijsko sožitje, pod
krepljeno s primeri dobrih praks. Sobivanje in 
sodelovanje med mlajšimi in starejšimi oboje 
bogati in lahko lajša življenje. Še posebej lahko 
mladi pomagajo starejšim pri spoznavanju 
in uporabi sodobnih tehnologij, ki jim lahko 
popestrijo in poenostavijo življenje. Mladim 
pa starejši lahko priskočijo na pomoč s svojimi 
izkušnjami, modrostjo in spodbudami za prave 
življenjske korake. 

Imajo novo predsednico 
V zadnjem letu je prišlo do zamenjave 

predsednice Rdečega križa Javorje, tako da je 
letošnje srečanje organiziralo že novo vodstvo. 
Po več kot 25 letih požrtvovalnega vodenja te 

organizacije je Marijo Kos nadomestila Irena 
Tavčar iz Javorij. Župnik, novo vodstvo RK 
Javorje in udeleženci srečanja so dosedanji dol
goletni predsednici Mariji Kos izrekli prisrčno 
zahvalo, odbor RK Javorje pa ji je izročil tudi 
spominsko darilo.  

Druženje po maši v gostilni Blegoš je 
potekalo kot običajno v veselem razpoloženju 
ob pesmi Javorskih pevcev in zvokih harmonike 
Toneta Kokelja. S svojo prisotnostjo, pozdra
vom in zahvalo odbornicam RK Javorje sta 
gosta srečanja, predsednik KS Javorje Ciril Alič 
ter podpredsednik RKS Območnega združenja 
Škofja Loka Franc Dolenec, poudarila pomen 
spoštovanja starejših, ohranjanja njihove vi
talnosti in skrbi zanje. Prav tako pomembno je 
vsakoletno srečanje starejših krajanov – tako za 
ohranjanje stikov kot zavesti, da so nam naše 
stare mame in očetje še vedno dragi in smo 
jim hvaležni za vse preteklo in sedanje delo in 
skrbi. Upamo, da se naslednje leto spet srečamo 
v enakem ali še večjem številu!

Milena Alič 

Praznuj z nami

Pogostitev pred cerkvijo na Trati po maši ob zaključku celotedenskega dogajanja
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otroci, mag. Nataša Ropret. Sobotno popoldne je bilo 
namenjeno dogajanju za mlade. Vodil ga je kapucin 
brat Jaroslav Knežević skupaj z zakoncema Vidom 
in Anjo Planinc. Na drugo oktobrsko nedeljo se je 
sklop dogodkov zaključil s slovesno mašo. Vodil jo 
je kapucin brat Jožko Smukavec, ki s svojo živahno 
pridigo poslušalcev ni pustil ravnodušnih. Vse dneve 
so za obilno postrežbo s pecivom, čajem in kavo 
skrbeli prostovoljke in prostovoljci iz župnije. Kot je 

povedal  župnik Gregor Luštrek, je bil namen vseh 
teh aktivnosti ljudem približati pomen krščanske 
vere in vrednot za življenje pa tudi razbiti pred-
sodke do Cerkve, ki jo posamezniki pojmujejo kot 
institucijo, v kateri veljata le oblast in denar. Zato so 
se zvrstili številni pričevalci, ki so pripovedovali o 
svojih soočenjih s težavami v življenju in pojasnili, 
kako jim je vera pri tem pomagala.

Jure Ferlan

Za 25-letno delo so se zahvalili prejšnji pred-
sednici Rdečega križa v Javorjah Mariji Kos.
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Nagradni fotonatečaj z naslovom »Poljanska dolina«
Občina Gorenja vas - Poljane razpisuje nagradni fotonatečaj z naslovom »Poljanska dolina«, ki 
bo potekal do vključno 15. novembra 2018. 
Občina vsako leto izda koledar s slikami in kulturnim utripom iz domačih krajev, zato vas vabimo, 
da sodelujete v fotonatečaju za najboljšo fotografijo in se potegujte za nagrado – softshell 
jakno. 
Na sprehodih, planinskih poteh ali ob obisku kakšnega od kulturnih spomenikov ljubitelji lepega 
iščejo razglede, mir, rekreacijo ali kulturni utrip kraja. Nekateri svoje zgodbe in utrinke zapišejo, 
drugi pa jih ujamejo v fotografijo. 
Natečaj je namenjen zbiranju  fotografij z utrinki Poljanske doline v vseh letnih časih, bodisi 
s prikazom njenih naravnih in kulturnih lepot ali pa običajev ter drugih zanimivosti domačih 
krajev.  
Na panorami fotografije mora biti razvidno, da je posneta v Poljanski dolini. 
Za fotografijo, na kateri so prikazani ljudje, mora avtor pridobiti njihovo pisno soglasje. 
Vsak udeleženec natečaja lahko predloži do 5 fotografij v minimalni ločljivosti 2500 točk po 
daljši stranici (resolucija fotografije naj bo 300 dpi). 
Format shranjene fotografije naj bo JPG in naj ne presega velikosti nad 5 MB.
Fotografije sprejemamo na elektronskem naslovu fotografije@obcina-gvp.si do vključno 15. 
novembra 2018. V sporočilu morajo biti navedeni naslov fotografije, kratek opis in avtorjevi 
kontaktni podatki. 
Ocenjevalna komisija bo izbrala 12 najboljših fotografij in avtorje nagradila s softshell jakno z 
napisom Poljanska dolina.
Razglasitev končnih rezultatov bo 30. novembra 2018 v prostorih občine. 
Udeležencem nagradnega natečaja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu 
fotografija@obcina-gvp.si.
Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani www.obcina-gvp.si.

Občina Gorenja vas - Poljane

Viktor Oblak prejel kar tri diplome 
Viktor Oblak (Čebelarstvo Buhc) iz Suhega 

dola se s čebelarjenjem ukvarja že 10 let. Stremi 
k temu, da bi vsako leto pridelal med vrhunske 
kakovosti, kar mu glede na prejeta priznanja 
na različnih državnih in mednarodnih ocenje
vanjih tudi uspeva. »Med dam v ocenjevanje 
skoraj vsako leto, predvsem zato, da preverim, 
kakšne kakovosti je. Doslej je bil še vedno 
nagrajen.« Z letošnjo letino je zelo zadovoljen. 
Čebelari s 60 panji, na panj je pridelal približno 
30 kilogramov medu. Največ je bilo hojevega 
in cvetličnega (hoja je letos na našem koncu 
obilno medila), pridelal je tudi kostanjevega 
in akacijevega. Čebele za pridelavo slednjega 
odpelje na pašo v Dobravlje in v dolino Branice, 
sicer pa jih ima na območjih Polhograjskega in 
Škofjeloškega.  

Na ocenjevanje v Semič, kjer je komisija 
preverjala kar 267 vzorcev, je oddal štiri 
vrste medu, bronasto diplomo je prejel za 
kostanjev med, srebrno za hojevega in zlato za 
cvetličnega. Za slednjega mu je za naziv prvaka 
zmanjkalo zgolj 0,7 točke. Diplome, pravi, so 
potrditev, da dela dobro in prav. Četudi ga je 
lani obiskal veterinarski inšpektor, ni opazil nič 
posebnega, odvzeti vzorci medu so pokazali, 
da prideluje kakovosten med, kar so potrdile 
še laboratorijske preiskave. »Trudim se, da v 
panjih ne uporabljam kemije in ne starega satja, 
čebele imam na paši v okolju brez intenzivnega 
kmetovanja, kadar jih zdravim, pa uporabljam 
le naravne organske kisline,« razloži zado
voljno ob treh prejetih diplomah še svoj način 
čebelarjenja.       

17. mednarodno ocenjevanje medu v Semiču

Za dva naša čebelarja ena zlata,  
dve srebrni in ena bronasta diploma
V Semiču je bilo zadnjo septembrsko soboto 17. mednarodno ocenjevanje medu. 
Med sta s še 156 drugimi čebelarji iz kar petih držav v ocenjevanje oddala tudi 
dva čebelarja Čebelarskega društva Blegoš, Viktor Oblak in Pavel Čadež. Viktor 
Oblak je prejel kar tri diplome, po eno vsake barve, Pavel Čadež pa srebrno.

Pavel Čadež nagrajen za kostanjev med
Pavel Čadež z Dolenje Dobrave, ki je 

običajno med oddajal na ocenjevanje le v 
Čebelarsko društvo Blegoš, je letos na prigov
arjanje vidnih članov društva kostanjevega odd
al tudi na mednarodno ocenjevanje. Osvojil je 
srebrno diplomo, pri čemer mu je do zlate zman
jkala zgolj točka. »To mi zelo veliko pomeni, 
saj čebelam posvetim veliko časa in skrbim za 
sonaravno pridelavo medu, žena Slavka pa za 
sajenje medovitih rastlin v bližini čebelnjaka. 
Znanje o čebelarjenju z veseljem prenašam 
tudi na vnuka, ki mi z zanimanjem sledita,« 
pravi Pavel Čadež, ki se je s čebelarjenjem 
ljubiteljsko začel ukvarjati pred približno 20 leti 
in ima trenutno 21 panjev. Prideluje cvetlični, 
gozdni, smrekov in kostanjev med, včasih pa 
je prideloval tudi ajdovega, saj je sam sejal 
ajdo na njivi v neposredni bližini čebelnjaka. 
Zaradi povpraševanja in številnih zdravilnih 
učinkov ajdovega medu bo tega ponovno začel 
pridelovati prihodnje leto. Tudi Pavel letošnjo, 

Pavel Čadež z vnukom Nejcem

Fo
to

: A
nd

re
j D

ole
nc

Viktor Oblak z zlatim priznanjem za cvetlični 
med pred svojim čebelnjakom v Suhem Dolu
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kljub slabi spomladanski, ocenjuje za dobro, 
zadovoljen pa je tudi z zdravjem čebeljih družin 
in upa, da bodo dobro prezimile.  

D. P.
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Drobtinca
Sam drobtinca dej

s soje bogat obložene mize,
sam drobtinca dej! 

Teb se na bo poznal
na bogat obložen miz,
teb se na bo poznal.  

Enmu bo pa ta drobtinca
s toje bogat obložene mize,
enmu bo pa, ta drobtinca!

Nafutrala ga bo,
ta drobtinca

s toje bogat obložene mize,
nafutrala ga bo.

Duša mu pogrila ta drobtinca
s toje bogat obložene mize.

Ja, tud duša mu pogrila bo – ta drobtinca!

Kjeudar
U zemla skopan
z iluca po tlih

je kjeudar zad za bajta
z iluca po tlih.

En par gajbc krempirja
en par glažu uloženga
en par glau zjeunatih

tam u kuot na tlih.

Kaplce po stin
kaplce po struop

pajčuna po useh kuotih
par puhlih rip u jerbasu plisnum.

Prou na frišn nažvečkani krempirji
prou na frišn najideni korjeni.

Hod čudna uornga  te mišje golazn
čudna uornga u kjeudar z iluca po tlih.

Mišnca par lukn nastaulena
čaka ždi darhti čaka tarpi se veseli

de ževauca za suj dil plačil dobi
u kjudar zad za bajta u kjeudar z iluca po tlih.

Rudarji 1. decembra 
vabijo na svoj praznik 

Rudnik Žirovski vrh vas 1. decembra 2018, 
ob godu sv. Barbare, zavetnice rudarjev, vabi 
na praznovanje, ki se bo začelo ob 9.30 na 
Sv. Urbanu s sveto mašo za žive in pokojne 
rudarje, nadaljevalo pa z odprtjem razstave 

rudarskih svetilk in s predavanjem upokojenega 
rudarskega inšpektorja Mirana Mošnika ob 

11.00 v Centru za dolgoročno upravljanje RŽV v 
Todražu. Lepo vabljeni! 

Hiacinta Klemenčič

Prvi teden v oktobru je potekal teden otroka 
in letošnja tema je bila prosti čas. Tudi v Vrtcu 
Zala smo se vzgojiteljice potrudile, da je bil ta 
teden nekaj posebnega. V ponedeljek smo imeli 
pravljično urico s knjižničarko Bernardo, najmlajši 
otroci v vrtcu, starejši pa so se odpravili v knjižnico. 
V torek smo izvedli kros do Mihevka. Udeležile so 
se ga vse igralnice vrtca. Start je bil pri šoli, cilj pa 
smo pomikali proti Mihevku glede na starost otrok. 
V sredo se je nekaj skupin odpravilo v Lutkovno 
gledališče Ljubljana, drugi pa smo izvedli kino v 
vrtcu (ogled risanke Zverjasec) ali pa so otroci 

z vzgojiteljicami raziskovali gozd. V četrtek smo 
imeli glasbeno dopoldne na igrišču. Nastopile so 
vzgojiteljice vrtca s kitaro, cajonom, zraven pa so 
zapele nekaj jesenskih pesmi, kasneje pa so otroci 
še plesali in rajali ob zvokih harmonike. V petek 
pa so otroci lahko v vrtec prinesli svojo igračo od 
doma in smo dopoldne posvetili igri.

Teden otroka je bil nekaj posebnega in uživali 
so otroci kot tudi vzgojiteljice, v prihodnje pa si 
želimo, da bi si znali čim večkrat  vzeti prosti čas 
za otroke in skupaj z njimi raziskovati svet.

Ana Potočnik

• 8. november ob 18. uri: Odprtje fotografske razstave Poljanska dolina iz ptičje perspektive 
v Galeriji Krvina Gorenja vas. Organizira Društvo letalcev Kragulj Sovodenj. Dod. inf.: tel. 
št.041/525168. 
• 8. november od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v prostorih 
bivše knjižnici v Gorenji vasi (bloki, Sestranska vas). Organizira: RKS KO Gorenja vas. Dod. 
inf.: Marija Knafelj, marijaknafelj@gmail.com. 
• 10. november ob 10.15: Brezplačna delavnica Izdelava vezene voščilnice v Todražu (nekdanja 
uprava Rudnika Žirovski Vrh). Organizirajo: VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške 
mladine in Šubičeva hiša. Dod. inf.: Apolonija Kandus, 040/477640, apolonija@zavodo.org. 
• 10. november ob 10.15: Brezplačna delavnica Izdelava glinenih obešank v Šubičevi hiši. 
Organizirajo: VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške mladine in Šubičeva hiša. Dod. 
inf.: Apolonija Kandus, 040/477640, apolonija@zavodo.org.
• 10. november od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na Trgu Ivana Regna v 
Gorenji vasi. Informacije: Kristina Miklavčič, 04/50602 25, kristina.miklavcic@rasora.si.
• 18. november ob 17. uri: Potopisno predavaje z naslovom Najina skupna Pot in govori o 
skupni plezalni poti z Nejcem Zaplotnikom v avli OŠ Gorenja vas. Organizira PD Gorenja 
vas. Dod. inf.: Darko Miklavčič, dare.mi@gmail.com. 
• 20. november ob 18. uri:  Odprtje razstave VDC Kranj v Šubičevi hiši. Organizirajo: Občina 
Gorenja vas  Poljane, Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, Šubičeva hiša in VDC 
Kranj. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com. 
• 22. november ob 16. uri: Prednovoletno druženje za starejše v mali dvorani Sokolskega doma 
v Gorenji vasi. Organizira: RKS KO Gorenja vas. Dod. inf.: Marija Knafelj, marijaknafelj@
gmail.com. 
• 1. december ob 10.15: Brezplačna delavnica Izdelava nakita iz fimo mase v Šubičevi hiši. 
Organizirajo: VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške mladine in Šubičeva hiša. Dod. 
inf.: Apolonija Kandus, 040/477640, apolonija@zavodo.org.
• 1. december ob 18. uri: 16. Nočni pohod preko sv. Urbana v Vinharje. Zbor na avtobusni 
postaji Gorenja Dobrava. Organizira ŠD sv. Urban.

MIKLAVŽEVANJA: 
• Gorenja vas: 6. 12., Sokolski dom, ob 17. uri 
• Žirovski Vrh: 8. 12., ob 18. uri  
• Lučine: 8. 12., Kulturni dom Lučine, ob 17. uri  
• Hotavlje: 6. 12., dvorana Zadružnega doma, ob 18. uri
• Leskovica: 6. 12., dvorana Leskovica, ob 18. uri

Kam novembra in decembra? Za tokratno Literarnico nam je dve 
svoji pesmi v pokušino poslala Marija 
Knafelj s Srednjega Brda. Piše v pol-
janskem narečju, njene pesmi so že bile 
objavljene (in nagrajene) v publikaci-
jah literatov seniorjev. V prihodnje 
načrtuje tudi izid prvenca.

Najave dogodkov pošljite Luciji Kavčič 
na Zavod Poljanska dolina: 
Lucija Kavčič, 031/720-573, 

lucija.kavcic@poljanskadolina.com.

Literarnica

Teden otroka v Vrtcu Zala

Fo
to

: a
rh

iv 
Vr

tca
 Z

ala

Toliko nas je teklo na krosu proti Mihevku.
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Ržkov memorial in pokal občine

Justinova in Benedičič zmagovalca mešanih parov
13. in 14. oktobra sta na 30. mestnem strelišču v Ljubljani potekala dva dogodka 
v organizaciji Strelskega društva (SD) Gorenja vas, in sicer 25. Ržkov memorial 
in 14. pokal Občine Gorenja vas - Poljane. Na Ržkovem memorialu je sodelovalo 
117 strelcev iz 16 strelskih društev, Pokala občine pa se je udeležilo 63 strelcev 
iz 10 strelskih društev.

Tako rezultati Ržkovega memoriala kot tudi 
pokala občine so na voljo na spletni strani 

strelske zveze.

Najboljši v kategoriji mešanih parov: prvouvrščena Martin 
Benedičič in Olga Justin ter tretjeuvrščena David Cankar in 
Silva Jeram
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Uspešni so bili tudi člani SD 
Gorenja vas. Na Ržkovem me
morialu jih je nastopilo 33, na 
Pokalu občine pa 10. Manca 
Košir je v kategoriji pionirji/ke 
pometla s konkurenco in osvojila 
prvo mesto. Na drugem mestu ji 
je sledil Nace Bogataj. V katego
riji naslon dečki je Anže Justin 
osvojil tretje mesto. V kategoriji 
mešanih parov sta zmagala Martin 
Benedičič in Olga Justin, Silva 
Jeram in David Cankar pa sta se 
uvrstila na tretje mesto. Olga Jus
tin je posamično osvojila še četrto 
mesto. »Udeležba na omenjenih 
tekmovanjih je bila na nivoju 
preteklih let,« je povedal Aleš 
Košir, predsednik SD Gorenja vas 
in dodal: »Letos so naše članice 

in člani dosegli dobre rezultate, kar je nedvomno 
spodbudno za nadaljevanje sezone.«

Stavijo na mednarodni turnir
Članska ekipa strelcev s pištolo in puško se 

bo v letošnjem letu pomerila še na dveh kolih 
1. b državne lige in na dveh kolih 2. državne 
lige. Po novem letu sledi mednarodni turnir v 
Trzinu, od katerega si društvo veliko obeta. 
»Ženska ekipa s pištolo je ravno letos na tem 
turnirju postavila ekipni državni rekord po 
novih pravilih ISSF (mednarodne strelske 
zveze). Pričeli smo tudi s kadetsko državno 
ligo, kjer je Manca Košir v prvem kolu osvojila 
odlično osmo mesto s svojim osebnim rekor
dom, do konca leta pa jo čakata še dva kola lige 
in tekma strelskih upov v Ormožu. V kadetski 
ligi nastopa tudi Drejc Bevk. Mlajše kategorije 
pa zaenkrat nastopajo v regijski ligi,« je pojasnil 
dogajanje v društvu Košir.

Lidija Razložnik

Lepa udeležba, več kot sto kolesark in 
kolesarjev vseh generacij, še lepše vreme, ki 
je že v tednu prej poskrbelo za optimizem, 
predvsem pa letos izjemna kulisa na cilju, pri 
koči na Blegošu. Toliko gledalcev in navijačev 
doslej še ni bilo.

20. vzpon za Rado Žakelj 
Že dvajsetič zapored smo v Športnem 

društvu Marmor Hotavlje vabili kolesarje za 
veliko nagrado Krasa Sežane. Na tem mestu gre 
zahvala Krasu za dolgoletno pomoč, za vztra
jno zaupanje organizatorju. Poleg Občinskega 
prvenstva Občine Gorenja vas  Poljane je 
tekma tradicionalno štela tudi kot zadnja v 
sklopu Pokala polanskih puklov in drugič v 

20. vzpon s kolesi na Blegoš, zadnji kolesarski pukl

Jubilejni Blegoš zaznamovala množica obiskovalcev
Takega kolesarskega praznika na Blegošu že dolgo ni bilo. Tokrat se nam je 
vse poklopilo.

spomin – memorial na našega prijatelja Lojzeta 
Oblaka. 

Posebna, spominska startna številka 20 je 
bila letos rezervirana za Rado Žakelj iz Žirov, 
ki je edina udeleženka, ki je sodelovala na vseh 
izvedbah dirke na Blegoš. 

Slavila Luka Tavčar in Tanja Žakelj 
Tudi oba absolutna zmagovalca, Tanja Žakelj 

in Luka Tavčar, imata svojevrstno zvestobo do 
Blegoša, predvsem do najvišje stopničke zma
govalnega odra. Luka je že štirikrat stopil nanjo, 
pri Tanji pa imamo manj dela, če preštejemo, 
kolikokrat ni bila med zmagovalkami. Poglejte 
arhiv vseh rezultatov na spletni strani www.
sdmh.si. Vredno ogleda!

Pukle dobila Laura Šimenc  
in Dean Bratuš 

Če sta bila Luka in Tanja letos najboljša na 
Blegošu, pa sta generalno razvrstitev pokala 
kolesarskih vzponov po Škofjeloškem hribovju, 
Pokala polanskih puklov, v tej sezoni zaznam
ovala Dean Bratuš in Laura Šimenc. Je pa na vseh 
petih puklih (Stari vrh, Pasja ravan, Javorč, Lub
nik in Blegoš) v tem letu sodelovalo več kot 300 
kolesarjev. Poljanska dolina je očitno res vabljiva 
kolesarska destinacija. Ne samo na omenjenih 
prireditvah, tudi sicer so jih ceste in klanci na 
naših koncih polni. To pa je za razvoj rekreacije 
in kolesarskega turizma samo pozitivno. 

V večjem (največjem) številu so se na 
Blegoš podali kolesarji iz sosednje vasi. Kole
sarsko društvo Belaunce iz Gorenje vasi je kot 
najštevilčnejša ekipa dokazala, da bomo zanjo še 
slišali. Enako velja za najbolj glasno navijaško 
skupino na Blegošu. Fan klub Tanje Žakelj 
zadnja leta redno poskrbi, da Tanja prisluženega 
pršuta ne more imeti le zase. 

Vsem udeležencem praznika še enkrat hvala 
za prispevek k mozaiku jubilejne izvedbe kole
sarskega Blegoša!

Namesto običajnega vabila za sodelovanje 
na naslednjem kolesarskem vzponu na Blegoš 
pa naj tokrat zapišemo drugače. Najbrž vsi ne bi 
imeli nič proti, če bi bil tale zapis, razen morda v 
rezultatskem smislu, naslednje leto isti. Zakaj se 
ne bi imeli vsi, tako vi kot mi organizatorji, tudi 
v naslednjih letih na Blegošu lepo in pozabili na 
vsakodnevne skrbi, ki nas čakajo v dolini! 

Niko Stržinar, ŠDMH

Najboljših devet kolesarjev po posameznih kategorijah je tudi letos na Blegošu za nagrado 
prejelo kraške pršute.
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Gasilke prostovoljnih gasilskih društev 
Gorenja vas, Poljane, Javorje, Trebija in 
Sovodenj so se zbrale na območju nekdanjih 
delavnic MORSa v Todražu. Na tokratni vaji 
so preverjali pripravljenost v primeru potresa, ki 
povzroči tudi več požarov na območju delavnic 
in upravne stavbe. »Vsako leto je opazen 
napredek, saj se članice danes v operativi ena
kovredno udejstvujejo kot moški,« pojasnjuje 
Jure Trlep, poveljnik PGD Gorenja vas, in pou
darja, da ni nič presenetljivega, ko tudi članice 
izvajajo gašenje notranjih požarov v popolni 
opremi z izolirnimi dihalnimi aparati. Na vaji je 
sodelovalo 50 gasilk in spremljevalcev.

Preizkusili štabni sistem poveljevanja
Na vaji gasilcev na Lazah so bila zbrala vsa 

društva GPO Gorenja vas  Poljane ter tudi 
PGD Novaki, ki meji na območje naše občine. 
Skupno je bilo v vajo vključenih več kot 120 
gasilcev in prostovoljcev. Rdeča nit vaje je 
bilo večje število istočasnih intervencij, ki od 

Gasilci v oktobru, mesecu požarne varnosti

Gasilski vaji opravljeni z oceno prav dobro
Na območju Gasilskega poveljstva Občine Gorenja vas - Poljane sta v oktobru, 
mesecu požarne varnosti, med drugim potekali tudi občinski vaji operativnih 
gasilk in gasilcev. Prvo je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) 
Gorenja vas, drugo PGD Hotavlje. Dva raznolika terena in vaji, a enak namen 
– preveriti pripravljenost gasilk in gasilcev.

gasilcev zahtevajo različna znanja: od gašenja 
požarov, vrvne tehnike, tehničnega reševanja, 
reševanja iz vozil in višine do nudenja prve 
pomoči. Kot pojasnjuje Blaž Potočnik, povelj
nik PGD Hotavlje, je bila vaja tudi priložnost 
za preizkus štabnega sistema poveljevanja, kar 
sicer ni pogosto, saj pri manjših vajah oziroma 
intervencijah ni smiseln.

Pomembno sodelovanje domačinov
»Pripravljenost, opremljenost in strokovnost 

društev so na visoki ravni. Je pa na vseh 
področjih vedno prostor za izboljšave, česar 
se vsi zavedamo.« Kot še dodaja Potočnik, 
je v naši občini težko določiti oziroma izbrati 
lokacijo za tovrstno vajo. »Potrebno je tudi 
sodelovanje domačinov, zato se zahvaljujemo 
prebivalcem vasi Laze za njihovo pomoč pri 
izvedbi vaje ter sodelujočim gasilkam in gasil
cem ter prostovoljcem.« Po končani vaji je 
sledil še postroj enot pred županom Milanom 
Čadežem.

Več mladih gasilcev
Poveljnik GPO Gorenja vas  Poljane Roman 

Kokalj je obe vaji ocenil z oceno prav dobro 
in izpostavil, da se na takšnih vajah pokažejo 
določene pomanjkljivosti, ki jih analizirajo in 
na naslednjih vajah skušajo odpraviti. »Oprem
ljenost društev je dobra, a nikakor ne zado
voljiva. V prihodnosti bo potrebno tej tematiki 
nameniti kar nekaj pozornosti.« Veseli ga, da je 
v gasilskih vrstah veliko mladih, čeprav je lahko 
uspešno le društvo, ki ima tudi v operativi vse 
generacije operativnih gasilcev. »Udeležba na 
moški vaji je bila popolna, saj tako tudi mora 
biti, pri ženski vaji pa sta manjkali društvi 
Lučine in Hotavlje, nad čemer nisem bil najbolj 
navdušen.«

Lidija Razložnik

Nazadnje so se 29. septembra poljanski 
gasilci udeležili tekmovanja, ki ga organizira 
Gasilska zveza Škofja Loka. Številčno ekipo 
je zastopalo 84 članov in njihovih mentorjev, 
od pionirjev do veteranov. Domov so prinesli 
lepo zbirko pokalov pa tudi prehodni pokal 
najboljših med mladino, ki so ga osvojili s 
prednostjo ene točke. Na tekmovanju so pi
onirke zasedle tretje, pionirji pa četrto mesto. 
Mladinke so tekmovale z dvema ekipama; ekipa 
Poljane 1 je bila druga, ekipa Poljane 2 tretja, 
mladinci so bili drugi. Članice A so zasedle prvo 
mesto. Medtem ko so bili člani A z nekaj kazen
skimi točkami 13., so bili člani B odlični drugi. 
Starejši gasilci, ki vadijo in se družijo že šesto 
leto, so z mentorjem Francijem Podobnikom 
zasedli izvrstno tretje mesto. 

Poljanski gasilci so se 15. septembra 
udeležili tudi državnega orientacijskega tek
movanja v Moravčah, kjer je ekipa mladink 
(Anja Luznar, Tinkara Krek in Lara Oblak) 
osvojila odlično drugo mesto, ekipa mladincev 
(Samo Oblak, Nejc Jereb, Nejc Marolt) pa je 
bila osma. Na Državnem tekmovanju za me
morial Matevža Haceta, ki je je potekalo 22. 

Gasilska tekmovanja

Izvrstni rezultati poljanskih gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Poljane, ki v letošnjem letu obeležuje 
125. leto svojega delovanja, se lahko pohvali z odličnimi uspehi svojih članic in 
članov na gasilskih tekmovanjih. Letos so mladi gasilci dosegli izvrstne rezultate 
tudi na državni ravni.

septembra v Gornji Radgoni, je ekipa pionirk 
zasedla 21. mesto.

»Člani PGD Poljane veliko svojega prostega 
časa posvetijo gasilstvu, zato je prav, da jih 
javno pohvalimo in se jim zahvalimo za ves 
čas in trud, ki ga posvetijo gasilstvu. Posebna 
zahvala gre tudi staršem mladih gasilcev, da 
jih vzpodbujajo pri vključevanju in pri delu v 
gasilskih vrstah,« je povedal predsednik PGD 

Poljane Damjan Vidmajer. PGD Poljane je sicer 
gasilska enota III. kategorije, ki posreduje na 
območju celotne Občine Gorenja vas  Poljane. 
Velik poudarek dajejo usposabljanju operativne 
enote, ki se usposablja na raznih tečajih in 
izobraževanjih, vse generacije gasilcev pa tudi 
tekmujejo na gasilskih tekmovanjih. »Vsem 
društvom je lahko za vzor naš gasilski pod
mladek, ki vedno dosega dobre rezultate na vseh 
nivojih tekmovanj. Mladi se prav tako redno 
uvrščajo na vsa regijska in državna tekmovanja, 
ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije,« 
zaključi predsednik. 

Kristina Z. Božič

Zbirka pokalov poljanskih gasilcev na tekmovanju Gasilske zveze Škofja Loka
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Kaj je lepšega, kot opazovati lep sončni vzhod z vrha jutranjega cilja, 
hriba, gore? Ali iz doline proti domačemu razgledniku opazovati igro 
oblakov, svetlobe? Se nenadoma znajti sredi piša meglic …?

Kaj naredi razgled lep, ko se zazremo proti hribom ali z gore v dolino, 
proti obzorju? Vreme. In to je tema letošnjega nagradnega natečaja, ki 
ga pripravljamo v PD Gorenja vas. 

Tokrat želimo, da v svoj objektiv ujamete igro svetlobe, oblakov, 
senc – to, kar za nas ustvari eden izmed prvinskih elementov okolja, na 
katerega nimamo vpliva. Vreme. 

Za vse tiste, ki pa hočete še nekaj več, pa ujemite v svoj objektiv 
oddaljeno nevihto, oblak, ki kipi v nebo, ko se pripravlja, da izpusti svoj 
težki tovor na presušeno zemljo, ali še malo večji izziv: ujemite blisk, 
strelo ... Ujemite v oko objektiva ujmo, ki se zgrinja izza hriba, gore 
nad mesto, pokrajino ... 

Takšne fotografije bomo še posebej odbrali in jih tudi ustrezno 
nagradili. 

Izbrane fotografije bodo ob zaključku natečaja razstavljene, najboljše 
pa tudi nagrajene. Več na: http://www.pdgorenjavas.com/fotografski
nateaj. 

PD Gorenja vas

Vremenski razgledi z vaših hribov – vreme

Nagradni fotografski 
natečaj Planinskega 
društva Gorenja vas
V Planinskem društvu (PD) Gorenja vas smo za temo 
letošnjega nagradnega fotografskega natečaja izbrali 
vreme, naslov natečaja pa je »Vremenski razgledi z vaših 
hribov«. Natečaj bo potekal od 1. decembra 2018 do 27. 
januarja 2019. 

Obdarujemo starejše ob rojstnih dnevih, ob 
novem letu, jih obiščemo v domovih, peljemo 
na pregled, pišemo prošnje, vloge. 

Tedenska srečevanja starejših po skupinah 
so se v naši krajevni organizaciji Rdečega križa 
dodobra prijela. ‘Zarja’ v Gorenji vasi z Bredo 
Bogataj ima najdaljšo kilometrino, sledi ji 
‘Klas’, ki deluje kar pri Cilki Bohinc doma, na 

Gorenjevaški Rdeči križ dela!

Pomagamo, kolikor lahko
V našem lokalnem okolju smo prisotni na mnogih področjih. Skrbimo za tiste v 
stiski, pomagamo ob nesrečah, ob smrti, delimo hrano in jo tudi zbiramo.

Dolenji Dobravi. Tretje smo ‘Frklje’, ki že tri 
leta ‘vedrimo’ v gasilskem domu na Hotavljah, 
kadar seveda nismo na raziskovanju širše in 
ožje okolice.

Čas in članice so pokazali, da so taka druženja 
še kako pomembna za vključenost starejših v 
dogajanje kraja in njih samih. Tkejo se prav 
posebne vezi, zaupnost, podpora in sočutje v 
vsakodnevnih življenjskih situacijah.

Prepričana sem v pomembnost take skrbi za 
starejše, zato smo zadnje leto in pol poslali dve 
naši krajanki na izobraževanje v Domžale. 

Ivica Ferlan in Cveta Tušek že imata  novo sku
pino ‘Prijatelji’, ki se srečuje vsak četrtek ob devetih 
v prostorih nekdanje knjižnice v Gorenji vasi. 

Ob tej priložnosti vas prav prijazno vabita 
poleg, če vam le čas dopušča. 

Če ste starejši od 65 let, če si želite prijetnih uric 
kramljanja, izleta, pogovora, potem je to za vas prav 
zares odlična izbira! Pridite, ne bo vam žal!

‘Akcija’ vse do konca leta 
Prijazno vabimo vas starejše na prednovolet

no druženje v malo dvorano Sokolskega doma 

v Gorenji vasi, ki bo v četrtek, 22. novembra 
2018, ob 16. uri.

Do konca leta pa nas čaka še nekaj ‘akcije’.
Celo leto zbiramo hrano v Mercatorju, po

lagate jo lahko v naš voziček. 
Hvala vam! 
Sredi decembra bo celodnevna akcija. Naše 

prostovoljke osebno poprosijo vsakega obisko
valca trgovine, če lahko delček svojega podeli 
s tistimi, ki si marsičesa ne morejo privoščiti. 
Tudi v njihovem in v našem imenu se vsakemu 
med vami, ki daste, ki pomagate, najiskreneje 
zahvaljujemo za vsa vaša sočutna dejanja.

Hvala vsem posameznikom, družinam, 
domačijam, ki materialno in finančno gradite 
tople medčloveške stike, ki ne dovolite, da bi 
naši sokrajani ostali sami s svojimi stiskami.

Hvala vsem, ki ste zadnji dve leti dodajali 
svoje kamenčke – mama s sinom se je uspela 
preseliti v novo hišo, preden je stari popustila 
streha. Hvaležna sta za vso vašo dobroto. 

Zdravstvena postaja oziroma meritve 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola še vedno 
potekajo vsak prvi četrtek v mesecu, vendar so 
zdaj v nekdanjih prostorih knjižnice v blokih. 
Prijazno vabljeni!

Marija Knafelj

Podelili priznanja zaslužnim turističnim 
delavcem 

Gorenjska turistična zveza je na letošnjem že 48. srečanju  gorenjskih 
turističnih delavcev v Kranju podelila več priznanj v okviru akcije Turistične 
zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna, podelila je tudi priznanja 
najbolj prizadevnim dolgoletnim članom turističnih društev in priznanja za 
najlepše gorenjske nageljne.

Tako je Turistično društvo (TD) Gorenja vas prejelo priznanje za 50 let 
uspešnega delovanja. V akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna pod sloga-
nom: Dober zgled, drobne posebnosti, ki bogatijo kraj, pa je na predlog TD 
Gorenja vas prejel priznanje Metod Mezek, lastnik hiše na Trati. Skupaj z 
družino vzorno skrbi za hišo iz začetka 20. stoletja, ki stoji na območju trga 
in ga z urejenostjo ohranja. Hiša je dober zgled, kako se da z vztrajnostjo 
urediti starejši objekt in ga prilagoditi sodobnim bivalnim potrebam.

V isti kategoriji je priznanje prejelo tudi TD Stari vrh, saj so se tamkajšnji 
turistični delavci odločili z dodano ponudbo popestriti poletni obisk: nastal je 
park, primeren za obisk družin z otroki, zaključene družbe, rojstnodnevne 
zabave, fantovščine in dekliščine. Petkrat letno TD Stari vrh organizira tudi 
izlete po okoliških vrhovih, kjer udeležencem predstavijo te kraje in življenje 
okrog Starega vrha. Ti pohodi so zelo dobro organizirani in množično obiskani. 
Priznanje za dolgoletno prizadevno delo pri TD Gorenja vas sta prejela Anka in 
Janez Do linar ter ekipa mladih iz TD Gorenja vas.        Mirjam Pavlič, GTZ

Letošnji nagrajenci Gorenjske turistične zveze, med katerimi so tudi 
naši občani
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Rodila se je leta 1928 na domačiji pri Čendu 
mami Angeli in očetu Janezu kot prva izmed 
osmih otrok. Danes so živi še sestri Tončka in 
Cilka ter brata Janko in Stanko, s katerimi se radi 
srečujejo. Doma so se preživljali s kmetijo. Vsi 
otroci so morali doma tudi delati. »Jaz sem bila 
zadolžena za gospodinjstvo in varovanje mlajših 
sester in bratov.« Če ni bilo časa za pranje in ri
banje med tednom, so to počeli tudi ob nedeljah. 
»Mama je bila zelo natančna. Cunje smo nosili 
prat na Črni vrh, in če niso imele pravega vonja, 
jih je bilo potrebno oprati še enkrat.«

Živeli blizu partizanske bolnice
Trikrat na teden je hodila v šolo v Davči. Učil jih 

je župnik Andrej Kopitar. »Otroci smo bili veseli, da 
so ga vzeli Nemci, saj nas je zelo pretepal,« iskreno 
pove. V Davči je bilo takrat približno 40 otrok, pouk 
je potekal trikrat tedensko, dopoldan in popoldan. 
Spominja se, da so bili včasih v njihovi hiši tudi 
ranjenci, katerih cunje so morali oprati. Nedaleč 
stran od njihovega doma je bila v gozdu manjša 
partizanska bolnica. Partizani so k njim hodili po 
mleko, mama je zanje pekla kruh.

Ponoči »beguncala« v Novake
Z zadnjo hajko je v Davčo prišla tudi pošta, 

da naj bi Nemci po Davči ‘pobrali’ vso mladino. 
Tako sta bila z bratom Jankom zvečer oziroma 
ponoči primorana ‘beguncat’. »Sva jo pobrala 
čez Črni vrh v Novake, kjer je živela mamina teta. 
V ‘Repu’ sva bila teden dni. Nekega dne sva se 

Naši 90-letniki: Marija Primožič

»Želim si zdravja zase in za svoje najbližje!«
Marija (Micka) Primožič, po domače Kozanetova mama, iz Kopačnice, je 19. 
septembra praznovala 90. rojstni dan. Visoki jubilej je s sorodniki in sosedi, 
zbralo se jih je več kot 30, praznovala v bližnji gostilni. V Kopačnico se je iz 
(tedanje Leskovške) Davče primožila leta 1953. V zakonu z možem Maksom so 
se jima rodili štirje otroci.

odločila, da bo treba domov. A naju je bilo strah, 
teta je dovolila, da lahko greva, če bova prišla … 
Sva šla naravnost po poti za Črni vrh. Do doma je 
bilo sicer uro hoda, midva pa sva prišla domov v 
20 minutah, enega kamna nisva pohodila! Mama 
je od veselja jokala, ko smo otroci prišli domov. 
Naju še dolgo ni nikamor pustila, čeprav sva bila 
že velika.« Z grenkobo se spominja dveh mesecev, 
ki jih je kot dekla preživela na eni od kmetij v 
Železnikih, saj so z njo grdo ravnali.

Moža spoznala na plesu 
Moža Maksa je spoznala na sejmu v Lesko

vici. »Po maši je bil ples ‘na vos’. Beseda je 
dala besedo in potem je enkrat ‘parcajnov’ v 
Davčo. Leto kasneje sem prišla v Kopačnico.« 
Pri Kozanetu takrat niso imeli gospodinje, saj je 
mama mlada umrla. Oče je bil sam z otroki. Vsi 
otroci, razen najmlajše sestre Cilke, za katero sta 
skrb nato prevzela Micka in Maks, so šli služit. 
V majhni hiši ni bilo ne elektrike ne vode – vse 
sta z možem sama napeljala. V zakonu so se 
jima rodili štirje otroci: prvorojeni je žal zaradi 
neozdravljive bolezni že pokojni, Janez z družino 
živi doma, Miha v Čabračah, Milka pa si je 
družino ustvarila blizu doma – čez cesto.

Še vedno izjemno aktivna
Maks je bil sprva zaposlen kot žagar v kam

nolomu na Hotavljah, nato je delal pri cestnem 
podjetju. Micka je skrbela za otroke, gospodinjstvo 
in obdelovala nekaj malega zemlje. Kasneje je 

Micka Primožič je po mami podedovala dobre 
gene, saj je ta dočakala 94 let.
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V Planinskem društvu Gorenja vas tudi to 
zimo pripravljajo niz potopisnih predavanj na 
temo gorništva in pohodništva. 18. novembra 
ob 17. uri lepo vabljeni na predavanje Toneta 
Perčiča – Najina skupna pot v OŠ Ivana Tavčarja. 
Tone je še  vedno aktiven gorski reševalec, nek-
danji načelnik Alpinističnega Odseka v PD Kranj. 
Bil pa je tudi sošolec, prijatelj in soplezalec Nejca 
Zaplotnika. Z nami bo delil zgodbe iz njunega 
12-letnega skupnega odraščanja.

Dva povzetka iz Nejčeve knjige Pot jedrnato 
orišeta njun odnos:

»Pomankanja opreme nisva občutila; da sva 
le lahko plezala, pa sva bila srečna. Precej težkih 
vzponov, ki še danes pomenijo trdo preizkušnjo za 
plezalce vseh generacij,  sva opravila tako rekoč 
goloroka. Toda polna navdušenja! Veselila sva 
se življenja in moči, ki se skriva v naju, čeprav 
je ni videti.«

16. decembra 2018 ob 17. uri bo v OŠ 
Ivana Tavčarja predaval Viki Grošelj, in sicer bo 
naslov predavanja Moja soočanja s Himalajo. 

V januarju smo še enkrat povabili bivšo 
gorenjevaško zdravnico Ando Perdan, februarja 
oz. marca pa se bomo podali s kolesom na Jako-
bovo pot ter na zanimiv treking. Več pa v prihodnjih 
Podblegaških novicah. Prijazno vabljeni v OŠ 
Ivana Tavčarja.                        PD Gorenja vas

Zanimiva potopisna 
predavanja tudi to zimo

Novost v Šubičevi hiši: otroške rojstnodnevne zabave
V hladnejših mesecih zopet pričenjamo z organizacijo otroških rojstnodnevnih zabav, kjer 

poskrbimo za vaše male nadobudneže. Pristno zavetje Šubičeve hiše nudi prostor za norčijo, zabavo, 
igro in smeh! Če ne veste, kam povabiti prijatelje vašega slavljenca/ke na rojstnodnevno rajanje, 
smo mi pravi naslov. Nudimo prostor, animacijskotematske igre in okrasitev prostora za nepozaben 
rojstni dan. Na voljo so trije tematski sklopi: skriti zaklad z zabavnimi pozabljenimi igrami, ples ter 
karaoke in detektivska zabava.

Vašim željam se popolnoma prilagodimo tako, da nam zaupate, kaj je slavljencu ali slavljenki 
všeč in pripravimo še bolj poseben prostor zanj, zanjo. Za paket želja in vprašanj smo vam na voljo 
na Zavodu Poljanska dolina, tel. št. 031/720-573, e-naslov: info@subicevahisa.si.

varovala tudi vse vnuke, dokler niso šli v šolo. 
Deset let je že vdova, a ji ni dolgčas. Živi skupaj s 
sinovo družino, ki obdeluje največjo kmetijo v vasi. 
Še vedno skrbi za gospodinjstvo, rada gleda tele
vizijo in prebere časopis ter plete. Vnuku Blažu je 
iz domače volne spletla nogavice, ki jih v delovnih 
čevljih nosi tako pozimi kot poleti. V veselje ji je 
druženje s Frkljami, saj je z njimi vedno zabavno, 
pa tudi naokrog rade gredo. Prizna, da pogreša 
sosedo Milico, ki je pred kratkim umrla, saj sta se 
družili več kot dvajset let. Čas rada preživlja tudi s 
petimi vnuki in štirimi pravnukinjami.

Lidija Razložnik
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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

Na nas se lahko obrnete tudi,
če potrebujete nasvet v zvezi z 
gradnjo in upravnimi postopki.

Obiščete nas lahko v naši  pisarni,
stavba Mercatorja, v Gorenji vasi,
2. nadstropje, nad prostori pošte.

Španski studio, ki te zaobjame v vsej svoji podobi in hitro posrka. 
Temperamentna Laura Garcia s svojim ostrim glasom nakaže, da bo 
trening kar naporen. Ko jo opazuješ pri plesu, samo smejalne gubice 
nakazujejo njeno realno starost. Strast in energija z motivacijo kar žarita 
iz telesa. Malce utrujene, a vidno zadovoljne odidemo do hotela. Nekaj 
potrebnega spanca in hitro preoblačenje za naslednjo dejavnost. Polurna 
hitra hoja po madridskih uličicah nas pripelje do manjše vzpetine, parka, 
kjer se pridružimo skupini vadečih. Navezo španskoameriških vojakov, 
ki sta izjemno motivirala in ob intervalnih 
ponovitvah z vmesnim tekom vzpodbujala PS 
Step, je le vsake toliko časa prekinil kakšen 
komentar v čisti poljanščini o bolečini. Salve 
smeha in ponovno garanje, pogled proti zahodu 
in za nagrado čudovit sončni zahod ... 

Jutro. 7.30, tema in tišina, ki ju prekine 
lajež potepuških psov in smetarski kamion. 
Nikjer nikogar ... 

Počasi se prikrade čez Plazo del Sol, ki je 
le korak oddaljena od hotela, prvi sončni žarek 
tudi v sobo. Odprta vrata balkona in jutranji 
vrvež na ulici prebudijo še zadnjo plesalko. 
Dobro jutro, gremo plesat! Jaaa! 

Še prej pa seveda na ogled mesta, ki kar 
razvaja v vsej svoji čarobnosti. Madrid je 
mesto, v katerega se ni težko zaljubiti. Pri
jazne ulice, topli ljudje, prijetno podnebje in 
drugačen, lagoden način življenja te očarajo 
na prvi pogled. 

Pogled na uro že priganja, da stopimo po
novno v Cento El Horno, kjer uživamo v novih 
tehnikah plesa. 

Stepice v Madridu Namesto razglednice je nastal spodnji zapis.

Utrinek s 4-dnevnega plesnega izobraževanja Plesne skupine Step v Madridu

Po dobrem dnevu bivanja v mestu smo si enotne, da je pot v Madrid 
postregla z vrhunskimi profesorji plesa, ki znajo zbuditi vsako najmanjšo 
celico telesa. 

Prav je, da smo tukaj, lepo nam je in oči kar iskrijo od želje po znanju … 
Plesalke smo po Madridu hodile izključno peš. V štirih dneh smo 

poleg vseh plesnih izobraževanj naredile 51,4 kilometra.  
Madrid ... ko ga obiščeš prvič, veš, da ne bo zadnjič. 

Petra Slabe 
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