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GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

novicenovice
Podblega{ke Podblega{ke 

letnik 19, številka 10
december 2015

• Vlada na obisku v Polycomu in pri Petru Šubicu
• Predstavljamo občinske nagrajence
• Redarji z novim letom že prisotni v občini
• Miklavž je obdaril najbolj pridne
• Poljanski karateisti spet uspešni 

Iztekajoče se leto je bilo na vseh področjih 
tako, da bi si ga tudi v prihodnosti 

lahko samo želeli. Dobro delo za ljudi, 
povezovanje, sodelovanje so bile naše 
glavne usmeritve in tako bo tudi naprej.
Božični čas bo nas spet malo ustavil, 

umiril in družino posedel za skupno mizo. 
Spomnimo se enotnosti ob prazniku 

samostojnosti, v novem letu 2016 pa ob 
sreči želim tudi obilo trdnega zdravja!!!

Župan Milan Čadež 
s sodelavci občinske uprave
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Naslednja številka: 4. februarja 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 
novic pošljite do 15. januarja 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! 

Vsebina

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se 
boste želeli pri njem oglasiti osebno na občini (v 
začasnih prostorih v Todražu), se prej najavite 
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-83-100 in 
povejte, približno koliko časa boste potrebovali, 
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih ob-
veznosti kljub napovedanim uradnim uram ne 
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in 
prosi za razumevanje.                             M. B.

Spoštovane bralke, 
cenjeni bralci 
Podblegaških novic! 

Že nekaj časa nazaj smo prejeli prijazen 
namig, da si tudi naše občinsko glasilo 
zasluži krajši uvodnik tako urednika kot 
župana. Potrebnega je bilo kar nekaj časa 
pa tudi kar nekaj poguma za to, da se vsaj 
eno od tega uresniči – ob koncu leta. 

Če je res, da je vsak konec tudi dober 
začetek, potem naj bo zadnja številka pregled 
vsega, kar nam je prineslo leto, ki se od nas 
poslavlja, ter dobro izhodišče za vse, kar nam 
ima ponuditi prihajajoče leto – 2016!  

Za mnoge je bilo zadnjih 12 mesecev 
izredno turbulentnih, težkih, na trenut-
ke odločujočih, a obenem pozitivnih in 
odrešilnih. Marsikdo je omenil, da se mu zdi, 
kot da bi se moralo v letošnjem letu odločiti 
vse, kar je že dlje časa potrebovalo treznega 
in razumnega zaključka. Če je bilo tudi za 
vas tako, potem upam, da stopate ob koncu 
leta v prihodnost s smelim korakom. 

Prav takega si je zastavil župan s 
sodelavci. Z njim smo se v tokratni številki 
pogovarjali tudi o plodnem letu, ki je za 
nami in ima marsikaj pokazati.   

Na obisk smo se povabili tudi v Jelovico, 
kjer letos praznujejo kar dva jubileja. 
Mineva 110 let od prvega vpisa podjetja v 
trgovinski register ter 60 let od združitve 
lesnega gospodarstva in ustanovitve lesnega 
kombinata Jelovica Škofja Loka. Jelovica 
ima svojo tovarno tudi v Gorenji vasi, pre-
verili smo njen utrip. 

Ob 70-letnici OŠ Jela Janežiča v Škofji 
Loki, ki jo letos obiskuje tudi 16 otrok iz naše 
občine, je o šoli in njenem utripu spregovo-
rila ravnateljica mag. Marjeta Šmid.   

Ob obilici drugega koristnega in pri-
jetnega branja prilagamo še intervju z 
evropsko poslanko Patricijo Šulin. 

Morda se vam bo zdelo nenavadno, 
da smo v zadnjo letošnjo številko umestili 
toliko intervjujev. A naj bo to kot dobra 
napoved, strnjena v naše voščilo: veliko 
toplih pogovorov, konstruktivnih dialogov 
in lepih besed (izrečenih ali prejetih) vam 
želimo v novem letu. Naše vas bodo čakale 
zapisane v 10 številkah prihajajočega leta. 
Veseli bomo tudi vaših odzivov. 

Še najpomembnejše: zdravja, iskrenih 
ljudi okrog vas in dobrih obetov vam 
želim! 

Prijetno branje in srečno 2016! 

Urednica Damjana Peternelj 
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Čestitka
Naša sodelavka Karla Šturm se je prejšnji mesec z možem Primožem razveselila sinčka Merlina. 
Ob tej priložnosti ji iskreno čestitamo ter želimo mladi družinici zdravja in veliko prijetnih trenutkov 

na komaj začeti skupni poti! 
Sodelavci Podblegaških novic
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Iz županovega 
dnevnika

• 6. 11. – Na obisku 
je bil župan Občine 
Vrhnika s sodelav-
ci, ogledali smo si 
kratko tematsko pot 
Po sledeh gradnje 
Rupnikove lini je. V 
prihodnje načrtujemo 
skupno sodelovanje na tem področju.

• 12. 11. – Na odprtju obnovljene ceste 
Želin–Bača pri Modreju, srečal sem se tudi 
s pristojnim ministrom, tema pogovora je 
bil most v Mednem.

• 14. 11. – Na strokovnem simpoziju 
v muzeju v Idriji ob obletnici podpisa 
Rapalske pogodbe. Veseli me želja sosed-
njih občin po skupnem sodelovanju na tej 
zgodovinski osnovi.

• 16. 11. – Na obisku medgeneracijskega 
centra v Radovljici. Tudi v naši občini smo 
začeli s temi aktivnostmi, zato iščemo pri
mere odličnih praks.

• 17. 11. – Sestanek v muzeju v Škofji 
Loki, kjer smo postavili vsebinske in 
časovne okvirje za postavitev nove raz-
stave o Franji in Ivanu Tavčarju ter rodbini 
večstoletnih gospodarjev Kalanov.

• 18. 11. – Na odprtju ceste Petačev graben 
v sosednji Občini Dobrova  Polhov Gradec, 
gre za podobno zgodbo po oktobrskih popla-
vah kot pri nas v dolini Hotovlje.

• 19. 11. – Srečanje županov z min-
istrom za infrastrukturo g. Gašperšičem 
na mostu Medno. Videti je, da smo bili 
uspešni, saj so se dela že pričela ...

• 22. 11. – Župnik g. Luštrek je ob pri
sotnosti vaščanov blagoslovil obvoznico 
Gorenja vas, zdaj ima tudi obvoznica vsa 
potrebna dovoljenja.

• 27. 11. – Na sestanku pri direktorju 
Restavratorskega centra, predstavili smo 
naša vlaganja v Tavčarjev dvorec in načrte 
za naprej. Na vsak način želimo prido-
biti tudi razpisna sredstva in doseči, da se 
dvorec uvrsti med spomenike državnega 
pomena.

• 1. 12. – Sestanek za protokol Poroka 
na Visokem. Uskladili smo vse datumske 
termine prireditev in časovnico za poroke, 
ki bodo na vsako uro.

• 3. 12. – Na čudoviti prireditvi ob 
okrog lem jubileju na Osnovni šoli Jela 
Janežiča v Škofji Loki.

Glede na pozitivna sporočila vladnih služb in 
nevladnih organizacij med najuspešnejša podjetja v 
regiji sodi tudi podjetje Polycom. Na sedežu podjetja 
v Poljanah je Cerarja z Mramorjem sprejel tehnični 
direktor Igor Stanonik, jima najprej predstavil svoje 
najožje družinske člane in najožje sodelavce podjet-
ja, nato pa sta si s spremstvom ogledala proizvodnjo, 
po kateri ju je vodil vodja proizvodnje Miha Tušek. 
Nato so se navzoči preselili v poslovne prostore, kjer 
jim je Igor Stanonik skupaj z zaposlenimi predstavil 
podjetje Polycom in dosežke podjetja v razvoju in 
inovativni tehnologiji. 

Ob tem je predsednika vlade posebej zanimalo, 
kako podjetje skrbi za konkurenčnost v smislu raz-
voja tehnologije in kadrov glede na visoko stopnjo 
tehnologije in kakšna je njihova okoljska politika. 

Minister Mramor pa je bil navdušen, da pod-
jetje v takem okolju, ki ima relativno  majhne 
možnosti za razvoj, gledano predvsem prostor-
sko, fakultira po vsem svetu. Glede na to, da so 
mu bile s strani države dane določene spodbude, 

Obisk Vlade RS na Gorenjskem

Cerar in Mramor v Poljanah, 
Židan pa v Lomu nad Volčo
Ob decembrskem obisku Vlade RS na Gorenjskem sta njen predsednik dr. Miro 
Cerar in minister za gospodarstvo dr. Dušan Mramor obiskala tudi nekatera 
najuspešnejša podjetja v regiji, med drugim poljanski Polycom. Obiska ministra 
je bil v Poljanski dolini deležen le še Peter Šubic iz Loma nad Volčo, ki se ukvarja 
z rejo govedi in prašičev, vse meso pa doma tudi predela v mesne izdelke.

je ocenil, da je bil denar odlično naložen. »Ker 
pri 185 zaposlenih in vsakoletnem vlaganju v 
investicije in razvoj je to tisto, kar si praktično 
želimo,« je minister povedal za zaključek. 

Kot nam je povedal Igor Stanonik, v podjetju 
pozdravljajo obisk Vlade RS, ki s tem potrjuje, da 
opazi tudi manjša podjetja v regiji: »Z obiskom 
smo dobili potrditev, da delamo dobro in skrbimo 
za razvoj podjetja in lokalne skupnosti. Želimo 
sporočiti, da mala in srednja podjetja prispevamo 
velik delež bruto družbenega proizvoda in da vla-
da ne sme pozabiti na vključevanje tega segmenta 
gospodarstva v razvojne strategije države.« 

Židana so zanimale investicije na terenu 
Na kmetiji Petra Šubica v Lomu nad Volčo 

se je z ekipo oglasil minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Dejan Židan: »Slišal sem za 
to kmetijo in sem si jo želel ogledati, ker je primer 
kmetije, ki sta jo prevzela dva mlada gospodarja, 
ki v osnovi ne izhajata iz kmetijstva. Znala sta iz-
koristiti evropska razvojna sredstva, ki so bila in so 
na voljo. Tu moram povedati, da bo naslednje leto 
kmetijskih razpisov za več 140 milijonov evrov. 
Ker gre za sofinanciranje, je investicijski zagon 
vreden vsaj 300 milijonov evrov. Mene zanima, 
ali te investicije na terenu uspejo ali ne. Kmetija 
Petra Šubica je lep primer za to.« 

Peter Šubic se je pred nekaj leti odločili 
za dopolnilno dejavnost na kmetiji in obnovo 
hleva. Za investicijo do 100 tisoč evrov je iz 
evropskega razpisa prejel 45 odstotkov sredstev. 
V treh letih so investicijo zaključili, kar je bil 
pogoj razpisa. 

»Z obiskom sem zelo zadovoljen. Ministru 
sem razkazal hlev in obrat dopolnilne dejavnosti, 
v katerem predelujemo meso v mesne izdelke. 
Največ izdelujemo konjske, goveje in mešane 
salame, klobase, v zadnjem času tudi hrenovke. 
Prodamo vse, kar naredimo, povpraševanje po 
naših izdelkih je veliko,« je zaključil Šubic.   

Tadeja Šubic in Damjana Peternelj

Predsednik vlade Miro Cerar je s finančnim ministrom Mramorjem obiskal Polycom.
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Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano De-
jan Židan si je ogledal novi objekt Petra Šubica iz 
Loma nad Volčo, financiran z evropskimi sredstvi.
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Župani gorenjskih občin so sestanek z Vlado ob 
tokratnem obisku ignorirali, kot je pojasnil naš župan 
Milan Čadež: »Vlada RS ignorira predloge Združenja 

občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, ki se 
nanašajo na nezadostne in protizakonske povprečnine 

v letih 2016 in 2017. Pravočasno smo vlado zaprosili, da 
bi se ob obisku na Gorenjskem  župani na kratko srečali 

s predsednikom vlade, ministrom za javno upravo in 
ministrom za finance, vendar smo tudi tukaj naleteli na 
gluha ušesa. Kar zadeva obiske v naši občini, pa nisem 

bil s strani vlade RS nikamor povabljen.«
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Občinski praznik

Zaključeni številni projekti  
za dvig kakovosti življenja v občini
Tudi letos je občinski praznik, ki ga praznujemo 23. novembra v spomin na 
prvo pisno omembo krajev pod Blegošem, zaznamovala slavnostna akademija s 
podelitvijo občinskih priznanj za leto 2015. Uvodoma so jo z odlično simbolično 
igro o bolehni Sloveniji, ki potrebuje okrevanje, popestrili učenci (igralci, pevci 
in plesalci) OŠ Poljane.

Scenarij za igro z naslovom Čarovnija za 
Slovenijo je napisala Mateja Tušek. Bolehna 
Slovenija se po pomoč obrne k dobri vili. Ta ji ne 
zna takoj pomagati, zato ji na pomoč priskočijo 
Peter Klepec, Martin Krpan in Kralj Matjaž. S 
pogumom, poštenjem in upanjem lahko Slovenke 
in Slovenci, Poljanke in Poljanci, ki nas je igra 
nagovorila, pomagamo domovini, da ozdravi.  

Igra je bila sporočilna, da bolj ne bi mogla 
biti, saj so jo na odru uprizorili otroci. »To 
je tisto sporočilo, ki ga naša država in naši 
ljudje potrebujejo. Na pogumu, poštenosti in 
upanju moramo graditi ne le na lokalnih, am-
pak tudi državnih nivojih. Želel sem, da igro 
po uprizoritvi v Poljanah po dnevu državnosti 
zaigrajo še ob občinskem prazniku, saj v de-

cembru praznujemo tudi 25letnico odločitve 
o samostojni državi,« je povedal župan Milan 
Čadež. Vsem lekom za okrevanje je dodal še 
skupno sodelovanje, ki edino prinese uspeh, 
in dejstvo, da moramo držati skupaj, kar se 
mora prijeti med ljudmi: »Le to nas bo poneslo 
naprej. To smo dokazali že v letošnjem letu, saj 
smo v občini zaključili veliko infrastrukturnih 
projektov, ki bodo pripomogli k dvigu kvalitete 
življenja. Počrpali smo veliko državnih, 
evropskih sredstev, pripravili kar nekaj širše 
odmevnih dogodkov … Vse to so močni kamni, 
na katerih bomo lahko gradili tudi v prihodnosti, 
kar je naš skupni cilj.« 

STANISLAV BIZOVIČAR, 
prejemnik priznanja občine za dolgoletno 
uspešno vodenje Krajevne skupnosti (KS) 
Lučine 

Stanislav Bizovičar že 20 let uspešno vodi 
Krajevno skupnost Lučine, katere predsednik 
je. V preteklosti je veliko časa porabil v skrbi 
za kakovostnejšo pitno vodo in v veliki meri 
je njegova zasluga, da se pripravlja projekt za 
nov vodovod. Največji del njegovih aktivnosti 
je povezan z gradnjo, asfaltiranjem in popravili 
cest na Lučinskem. V veliki meri je njegova 
zasluga, da je bil v Lučinah zgrajen dom z dobro 
opremljeno večnamensko dvorano in zunanjim 
igriščem. Kraj je dobil tudi primerno javno raz-
svetljavo, parkirišče proti cerkvi, obnovljeni so 
župnišče, cerkev in oporni zid na pokopališču. 

Predstavljamo letošnje občinske nagrajence
Letos so na slavnostni akademiji podelili pet priznanj občine, in sicer Stanislavu 
Bizovičarju, Antoniji Oblak, Francu Miklavčiču, Klekljarskemu društvu Deteljica 
in Krajevnemu odboru Rdečega križa Poljane. Posebno priznanje župana je 
prejela Ema Klinec. Nagrajence v celoti predstavljamo v nadaljevanju.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Milanom Čadežem

Fo
to

: V
ito

 D
eb

ela
k

O d l i č n o  j e 
s o d e l o v a n j e 
m e d  K S  i n 
društvi v kraju.

S t a n i s l a v 
B i z o v i č a r : 
»Presenečen 
sem, da so se 
spomnili name. 
P r i z n a n j  i n 
pohval nisem 
p r i č a k o v a l . 
V kraju so se 
ljudje sem ter 
tja že zahvalili, 

da je bilo toliko narejenega. Stvari so se v vsem 
tem času res premaknile. Res pa je, da mora 

človek biti vedno na voljo, da se pogovori z 
ljudmi in izvajalci, da stvari tečejo nemoteno. 
Če ima človek rad ljudi in močno željo, da 
se nekaj v kraju naredi, da se napreduje, to z 
veseljem opravlja. Tako da meni tega dela ni 
težko opravljati. Mislim, da bo tako še nekaj 
let, če mi bo le zdravje dopuščalo.« 

FRANC MIKLAVČIČ, 
prejemnik priznanja občine za izviren od-
nos do narave in njenih danosti 

F r a n c 
Miklavčič je 
bil dolgoletni 
revirni gozdar 
n a  o b m o č j u 
B l e g o š a  i n 
Stare Oselice. 
Odkar pomni, 
je najtesneje 
povezan z nar-
avo. Rezultat 
teh spoznanj je 
knjiga Drevesa, 
posebneži Pol-
janske doline, 

ki je prvi in najbolj celovit pregled stanja 
drevesne dediščine v Poljanski dolini. Bil je 
eden prvih inštruktorjev varnega dela z motorno 
žago ter eden od pobudnikov Urekovih pohodov 
na Goro. Skupaj z ženo Mileno porabljata prosti 
čas za pripravo in ponudbo domačih izdelkov 
v okviru blagovne znamke Babica Jerca in 
Dedek Jaka.

Franc Miklavčič: »Ko od nekoga drugega 
dobiš priznanje za pregled svojega dela, šele 
spoznaš, kako te drugi vidijo. Obenem pa 
ugotoviš, da si pravzaprav kot posameznik zelo 
nemočen. Za narediti nekaj več je treba stopiti 
skupaj z drugimi. Vedno je bil moj izziv plodove 
divjih rastlin, ki so užitni in niso v običajni 
prehrani, pripeljati na krožnik. Jaz rad dobro 
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in veliko jem, jem neobičajne stvari. Je pa res, 
da se v kuhinji dobro počutim. Doma so me 
vedno spraševali, če sem ziher, da ni strupeno. 
Ni bilo, obenem imam pa tudi prijatelje, ki 
iskreno povedo, kakšen se jim zdi moj izdelek. 
Če ga poskusijo in ocenijo kot dobrega, z njim 
običajno dosežem tudi kakšno priznanje na 
ocenjevanjih.«

ANTONIJA OBLAK, 
prejemnica priznanja občine za delo na 
področju turizma in kulture 

A n t o n i -
j a  Ob lak  i z 
Ž i r o v s k e g a 
Vrha sodeluje 
v  r a z l i č n i h 
društvih in or-
gan izac i j ah . 
Dejavna je v 
Krajevnem od-
boru Rdečega 
križa Gorenja 
vas. V Odboru 
za ohranitev 
s p o m i n a  n a 
z a m o l č a n e 

žrtve druge svetovne vojne v župniji Trata  
Gorenja vas sodeluje pri pripravi in izvedbi 
spominskih svečanosti, je članica župnijskega 
pastoralnega sveta in rada pomaga pri pripravi 
in izvedbi dogodkov v cerkvi.  Še posebej ak-
tivna je v Turističnem društvu Žirovski vrh, 
v katerem že od leta 1998 piše za njihove 
prireditve (Praznik žetve na Žirovskem vrhu, 
Pohod skozi Zalo in druge) krajše skeče in 
daljša gledališka besedila, v katerih opisuje 
kmečko življenje tega območja ter domače 
šege in običaje. 

Antonija Oblak: »Prav presenečena sem bila, 
ko sem izvedela, da sem prejemnica priznanja. 
Nekako nisem pričakovala, da sem že zaslužna 
zanj. Na Poljansko dolino sem navezana že od 
otroštva. Nisem želela študirati, ostala sem 
zvesta ‘šoštarjem’, zaposlena sem bila v Alpini, 
potem sem ostala doma. Ob tem sem se veliko 
posvečala kulturi in prireditvam, pisala pesmi, 
vanje sem izlila vsa svoja čustva. Sodelovala 
sem na proslavah, rada sem pela, potem sem 
se pa našla tu, kjer sem. Žilico moraš imeti za 
to, pa podporo družine. To, kar počnem, so vse 
udarniške akcije, tu notri ni zaslužka.«

KLEKLJARSKO DRUŠTVO DETELJICA,
prejemnik priznanja občine za ohranjanje in 
razvijanje klekljarstva v občini

Društvo, ka-
terega začetki 
organiziranih 
t e č a j e v  s e -
g a j o  v  l e t o 
1994, je bilo 
ustanovljeno 
leta 2004. Vanj 
so vključene 
klekljarice z 
območja naše 
in škofjeloške 
občine. Čipke 
p o s a m e z n i h 

članic društva so bile zastopane pri skupinskih 
predstavitvah slovenskih čipk širom po Evropi. 
Društvo je v povezavi s Klekljarskim društvom 
Cvetke iz Žirov in klekljarsko skupino Murke 
pri Turističnem društvu Železniki uveljavilo 
blagovno znamko Čipka dežele Kranjske. 
Od ustanovitve dalje je predsednica društva 
Francka Klemenčič iz Gorenje vasi. 

Francka Klemenčič: »Zelo smo bile vesele 
tega priznanja, vsem nam je zahvala za preteklo 
delo in spodbuda za naprej. Januarja bo že 12 
let, kar smo društvo ustanovili. Ljubezen do 
izdelave lepih čipk je tista, ki nas združuje in 
pelje naprej. Osvojiti želimo nove tehnike, nova 
znanja. Poudarek je na druženju, medgener-
acijska nota je izredno pomembna, stari smo 
med šest in 84 let, pa se vsi lepo razumemo in 
sodelujemo. Klekljaric nas je od 45 do 50, okrog 
30 nas je zelo aktivnih. Na razstavi, ki smo jo 
pripravile ob tej priložnosti, so si obiskovalci 
lahko ogledali čipko kot okras: torbice, čevlje, 
majice, nakit … Vse dosedanje raztave so bile 
posvečene različnim temam in izredno lepo 
sprejete.«

KRAJEVNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA 
POLJANE, 
prejemnik priznanja občine za dolgoletno 
človekoljubno delo 

Začetki de-
lovanja Rdečega 
križa v Polja-
nah segajo v 
trideseta leta 
prejšnjega sto-
letja. Po ustnem 
izročilu je Rdeči 
križ v Poljanah 
nadaljeval svoje 
delo takoj po 
končani drugi 
svetovni vojni 
z organizirano 
pomočjo ljudem 

v hrani in oblačilih. Krajevni odbor Rdečega 
križa Poljane je prešel pod okrilje Območnega 
združenja Rdečega križa Škofja Loka, kjer 
rešujejo primere, ki presegajo delovanje kra-
jevnega odbora. V odboru je zelo aktivnih 13  
prostovoljcev, zadolženih za posamezna področja 
socialnega dela. Razrešujejo marsikatero socialno 
in psihično stisko sokrajanov ter posebej skrbijo za 
starejše. Krajevni odbor Rdečega križa v Poljanah 
že 18 let vodi Martina Hrovat.

Martina Hrovat: »Priznanje se mi zdi tako 
zelo pomembno, ker toliko ljudi že toliko let 
dela prostovoljno. Izpostavijo sebe, dajo svoj 
čas za to, da bi bilo sokrajanom lepše in lažje, ko 
pridejo težave in stiske. Teh ne manjka. Sodelo-
vanje s krajem je zelo pomembno. Pomembno 
je, da se odzoveš takrat, ko se nekaj zgodi. V 
težkih situacijah. Stiske se sicer spreminjajo, 
stalnica pa je, da ostajajo. Ni časa, ko jih ne bi 
bilo. Vsa ta leta opažam, da je problem, da tisti, 
ki v resnici potrebuje pomoč, včasih ne pride, 
težko potrka na naša vrata, težko se izpostavi, 
pa vemo, da pomoč potrebuje. Tudi srečanja 
s starejšimi vedno prinesejo nekaj lepega. Ne 
samo, da si razveselil te ljudi, tudi oni tebi dajo 
ogromno.« 

EMA KLINEC, 
prejemnica priznanja župana za dosežene 
športne uspehe v smučarskih skokih 

1 7  l e t n a 
Ema  Kl inec 
je začela tre-
nirati skoke v 
SSK Alpina pri 
komaj šestih 
letih. Od leta 
2004 tekmuje 
na državnih in 
mednarodnih 
t e k m o v a n -
jih, na katerih 
niza odlične 
uvrstitve. Prvi 
naslov državne 

prvakinje med članicami je dosegla pri trinajstih 
letih. Poletje 2013 je bilo za Emo prelomno, 
saj je dobila dovoljenje za nastop na tekmah 
svetovnega pokala. Prva slovenska ženska 
zmaga med svetovno elito v Courchevelu je 
bila lepa popotnica za zimsko sezono. Poškodba 
kolena januarja 2014 ji je žal preprečila nastop 
na olimpijskih igrah v Sočiju in Mladinskem 
svetovnem prvenstvu, kjer je osvojila že dve 
medalji, in sicer zlato ter bronasto iz ekipnih 
tekmovanj. Letos se je vrnila na treninge in 
tekmovanja. 

Ema Klinec: »Vesela sem, da so moje 
dosežke opazili tudi izven športa. Poškodba 
mi je res vzela nastop na (OI). Ker verjamem, 
da se vse zgodi z razlogom, sem se v tem letu 
100odstotno posvetila rehabilitaciji, da je ko-
leno v dobrem stanju in ne bo poškodbe. Moj 
dolgoročni cilj so naslednje OI, vmes me čakajo 
še manjši cilji. V letošnji sezoni so to februarja 
mladinske OI v Lillehammerju in teden dni kas-
neje mladinsko svetovno prvenstvo, kjer ciljam 
na visoko uvrstitev. Res se že veselim.« 

Občinskim nagrajencem ob prejemu priznanj 
iskreno čestitamo!

P. N.

Vabilo k sodelovanju
Radio Sora vsako nedeljo popoldan pri-

pravlja oddajo Popotovanje po naših krajih. 
Enkrat mesečno se predstavi tudi naša občina. 
Pripravimo niz kratkih 2– 3-minutnih prispevkov. 
Nedeljsko popoldne je tako prepleteno z dobro 
glasbo in spoznavanjem naših krajev. Teme 
prispevkov so različni aktualni dogodki. Lahko 
predstavimo domačije, zanimive ljudi, razne 
znamenitosti, prireditve, pohode, kolesarjenje, 
vasi, planinske koče … Poslušalce želimo 
informirati o naših aktivnostih in posebnostih 
ter jih povabiti, da sami odkrijejo čudovite kraje 
in prijazne ljudi. 

K sodelovanju vabimo društva in posamezni-
ke, skratka, vse, ki organizirajo različne dogodke 
in bi želeli svojo aktivnost brezplačno predstaviti. 
Snemanje ne poteka v živo, zato tudi ni bojazni 
glede treme. Vsi, ki bi s svojim prispevkom želeli 
sodelovati pri oblikovanju oddaje, vabimo, da 
pokličejo na Občino Gorenja vas - Poljane 
(Marjeta Šifrar, tel. št. 031/685-524).
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Kako bi ocenili leto, ki se končuje?
Letošnje leto je bilo predvsem v znamenju 

odpravljanja posledic, ki so jih za seboj pustile 
naravne nesreče v letu 2014, od žledu, poplav 
do zemeljskih plazov. Poleg tega smo zaključili 
največje investicije doslej, kot so izgradnja 
novega vodovoda in kanalizacije, obvoznice, 
širokih šolskih poti. Takih let si lahko v pri-
hodnosti le še želimo, vendar vemo, da je 
vlak z evropskimi sredstvi za ta področja že 
odpeljal.

Že kmalu februarja je presenetila novica 
o zaprtju pediatrične ambulante v Gorenji 
vas. Bo razplet dolge zgodbe vendarle dober 
in bodo občani dobili nazaj pediatra? 

Že na samem začetku sem slutil, da pe-
diatra iz javnega zdravstva v obeh dolinah ne 
bomo več imeli. Ključni problem je bil vedno 
zamegljen in šele na zadnjem sestanku je bilo 
jasno povedano, da je razlog za ukinitev ambu-
lante preobremenjenost obstoječih pediatrov, 
torej kadrovske težave. Zdaj čakamo pozitiven 
odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS), kamor smo skupaj z Občino 
Žiri oddali vlogo za razpis koncesije za pediatra, 
ki bi v Gorenji vasi deloval trikrat, v Žireh pa 
dvakrat tedensko. 

(Več o tem v članku na strani 10.)  

Kako bi ocenili dogajanje na področju 
turizma? Imate podatke o tem, koliko turis-
tov je obiskalo občino in kaj si najpogosteje 
ogledajo?

Letos smo naredili velik korak pri pro-
mociji občine in Poljanske doline, na Visoko 
smo pripeljali nove prireditve, ki so bile dobro 
obiskane. Merilo za obiskanost na področju tur-
izma pa ostaja plačana turistična taksa. Na tem 
področju manjka disciplina, da bi lahko naša 
vlaganja v promocijo, ki niso majhna, merili s 

številom nočitev. Upam, da bomo 
to v prihodnje uredili. Povsod, 
kjer lahko beležimo obisk, pa 
opažamo trend naraščanja. Več 
je obiskovalcev v objektih Rup-
nikove linije, povečuje se število 
porok na Visokem, obiskanost 
Šubičeve hiše ... Tudi kolesarski 
krog je letos prekolesarilo več 
kot 400 kolesarjev, kar je največ 
doslej. Zato se bomo še naprej 
trudili, da bi ustvarjali projekte, 
od katerih bodo imeli koristi 
domači ponudniki. 

Na dvorcu Visoko ste letos 
odprli restavrirano kuhinjo. 
Boste z restavratorskimi deli 
nadaljevali tudi v letu 2016?

V prihodnjem letu imamo 
v načrtu restavriranje vzhodne 

sobe, ki smo jo leta 2012 le prebelili, in severo-
zahodne sobe, kjer so bogate poslikave, ki jih 
želimo pokazati javnosti. V začetku maja pa 
bomo odprli razstavo o Tavčarjevem Ivanu in 
Franji ter dolgoletnih gospodarjih, to je rod-
bini Kalan, ki jo pripravljamo v sodelovanju z 
Loškim muzejem Škofja Loka. 

Boste za restavratorska dela lahko prido-
bili državna ali evropska sredstva?

Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar 
je ob nedavnem obisku dvorca Visoko pohvalila 
naša dosedanja vlaganja lastnih sredstev v ob-
novo in jasno zastavljeno pot razvoja vsebin in 
dogajanja na dvorcu. Zato bo v prihodnje tudi  
lažje pridobiti državna sredstva. Na vsak način 
pa želimo, da bi dvorec čim prej dobil naziv 
kulturnega spomenika državnega pomena, kar 
bo bistveno izboljšalo izhodišča za pridobivanje 
državnih in evropskih sredstev. 

Kako uspešna je bila sezona porok na 
Visokem? 

Letos smo imeli 19 porok. Glede na to, da 
tudi na Škofjeloškem beležijo upad porok, 
smo zadovoljni in vsaka predstavlja promocijo 
Tavčarjevega dvorca in naše lepe doline. 

Vendar pa sta bila letos kar dva para nezado-
voljna s poroko na dvorcu – eden s protokolom, 
drugi zaradi sočasnega športnega dogodka. 
Kako se nameravate temu izogniti v bodoče?

Poroko, ki je potekala sočasno kot Visoški 
tek, smo vseeno izpeljali in se ob tem še enkrat 
zahvaljujem mladoporočencema. Kar nekaj 
nezadovoljstva pa je bilo tudi na poroki, ki je 
potekala brez protokola, kar je nekoliko bolj 
pusto. Tudi hitenje matičarke je bilo posledica 
težkega usklajevanja terminov porok, če je 
ena poroka v Škofji Loki, druga na Visokem 
in nato še ena v Žireh. Za naslednje leto smo 

tako že določili zasedene termine, da ne bo 
več prihajalo do podvajanja dogodkov. Poleg 
tega smo sklenili, da so poroke razporejene na 
najmanj eno uro, da se izognemo neželenim 
časovnim stiskam.

Pa še beseda o Sokolskem domu, ki so 
ga nekateri poimenovali že kar Diamantni 
dom zaradi nekajkrat presežene načrtovane 
vrednosti obnove. Kako komentirate vla-
ganja? Se je morala občina za dokončanje 
del zadolžiti? 

Na Sokolski dom sem osebno zelo ponosen. 
Sem človek, ki ne podiram objektov, ki so jih 
gradili naši predhodniki. Sokolski dom ima 
zelo močno zgodovino, veliko se je dogajalo 
v teh prostorih in zato je bila odločitev, da 
gremo ob energetski sanaciji še v temeljito 
statično sanacijo, pravilna. Danes imamo tako 
v celoti prenovljen in varen objekt, zato nekaj 
manj kot dva milijona evrov ni bilo vrženih v 
prazno, ampak bo v prihodnosti lahko dobro 
služil svojemu namenu. Take dvorane, s toliko 
parkirnimi mesti ni daleč naokoli. Za to pa se 
nismo dodatno zadolževali, ampak smo porabili 
lastna sredstva. Moram pa posebej izpostaviti, 
da je povečana vrednost investicije predvsem 
povezana z odločitvijo o ureditvi dodanega 
nadstropja za potrebe knjižnice, saj sedanja 
knjižnica v Gorenji vasi deluje v povsem ne
primernih prostorih.

Dvorana je že odprla vrata za javnost, kdaj 
pa se bo nazaj preselila še občinska uprava?

Upam, da v spomladanskih mesecih.

Stvari se premikajo tudi na mostu v Med-
nem. Imate kakšne nove informacije? 

Večkrat se nas srečuje vseh pet županov in 
tukaj smo bili s pritiski uspešni, saj se zadeve 
premikajo in v kratkem pričakujemo tudi 
začetek del na objektu. Še bolj pa smo veseli, 
da smo z ministrom za infrastrukturo Petrom 
Gašperšičem odprli novo poglavje, to je ured-
itev povezave Jeprca–Medvode–Stanežiče.  

Čemu pa bo namenjena pozornost v letu 
2016?

Na vsak način je naša največja naloga, da 
pripravimo vse potrebno za gradnjo športne 
dvorane v Gorenji vasi. Na razpis za evropska 
sredstva bomo prijavili tudi medgeneracijski 
center, ki je naša nova zgodba. S tem želimo 
združiti vse aktivnost društev v občini in ob-
likovati neke vrste središče dogajanja. Poleg 
tega bomo nadaljevali zgodbo na Visoškem 
dvorcu, ki ga želimo v roku treh let odpreti za 
cel dan in celo leto. 

Ker se je zaključilo obdobje pospešenih 
vlaganj v kanalizacije in vodovode, pa v pri-
hodnjem letu začenjamo tudi obdobje večjega 
vlaganja v cestno infrastrukturo, in sicer posto-
poma v več letih na različnih odsekih po občini, 
tako kot smo se dogovorili s posameznimi 
krajevnimi skupnostmi.

Tina Dolenc

Intervju: župan Milan Čadež

Leto v znamenju dokončanja največjih projektov
Z županom Občine Gorenja vas - Poljane Milanom Čadežem smo se pogovarjali 
o letu, ki se izteka, kaj ga je najbolj zaznamovalo in čemu bo posvečene največ 
pozornosti v novem letu.
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Na plazu Laze so nujna sanacijska dela, ki so 
bila predvidena za letošnje leto, zaključena. Še 
vedno pa izvajajo geološke meritve v vrtinah. Kot 
je povedal Boštjan Kočar iz občinske uprave, je v 
pripravi projekt za izvedbo nadaljnjih ukrepov san-
acije plazu. Če se bodo ta dela izvajala, je odvisno 

Nujna sanacijska dela na plazu Laze zaključena
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od financiranja ministrstva. Odsek ceste na rel-
aciji Leskovica–Robidnica, ki ostaja neasfaltiran, 
pa bo v takšnem stanju, vse dokler se premiki na 
plazu ne bodo ustavili ali vsaj zmanjšali na tako 
raven, da bo cesta obstala za daljši čas.

Lidija Razložnik

Med nujnimi sanacijski deli je bila tudi izvedba podpornega zidu pod stanovanjsko hišo Laze 
2 za varovanje objekta.

»Poskušali bomo biti čim več prisotni, to je 
skoraj vsak dan, in to predvsem na območjih, 
kjer bomo zaznavali večjo problematiko. 
Občasno pa bomo prisotni na celotnem območju 
občine,« je Stepančič pojasnil, kako bodo 
nadzirali spoštovanje zakonov in občinskih 
odlokov. Redarje bomo prepoznali po uni-
formi, v kateri so vedno, ko opravljajo svoje 
delo. Stacionarni radar za merjenje hitrosti 
imajo vgrajen v vozilu Fiat Panda bele barve 
z registrsko oznako LJ 740KD, delajo pa 
med 6. in 22. uro, je sogovornik natresel nekaj 
osnovnih informacij. »Glede na velikost ter-
ena delovanja in kadrovsko zasedenost večje 
prisotnosti praktično ni mogoče zagotoviti. Če 
bomo zaznali povečano problematiko, bomo 
za ureditev zaprosili kolege policiste,« je še 
dodal na vprašanje o ravnanju v primeru pri-
jav o prekoračenju delovnega časa gostinskih 
lokalov ipd. 

Katere naloge bodo redarji sploh opravljali? 
Stepančič pojasnjuje, da so naloge občinskega 
redarstva v prvi vrsti pomoč občanom in 
preventivno delovanje, ter s tem preprečitev 
prekrškov. Na podlagi odlokov in zakonov (Za-
kon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, 
Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o 
cestah, Zakon o javnem redu in miru in drugi) 
pa vodijo prekrškovne postopke in kršiteljem 
izrekajo opozorila ali globe. 

Radarje bodo postavili  
na najbolj kritična mesta

V praksi to pomeni na primer meritve hitrosti 
motornih vozil. S tem bodo začeli že v januarju, 
pred tem pa bodo pridobili podatke o najbolj 
kritičnih lokacijah. Podrobno bodo pregledali 
tudi ustreznost prometne signalizacije. »Pri 
izbiri lokacij merjenja nam bodo v pomoč 

Redarji z novim letom že prisotni v občini

Največ pozornosti najranljivejšim v prometu 
Kot smo že pisali, se naša občina z novim letom pridružuje medobčinskemu 
inšpektoratu in redarstvu s sedežem na Vrhniki. Pogovarjali smo se z vodjem 
redarstva Deanom Stepančičem. Čeprav pristojnosti prevzemajo v začetku 
meseca, bodo na terenu prvič prisotni v prvih delovnih dneh novega leta.

izkušnje občinske up-
rave in policije, sledili pa 
bomo tudi priporočilom 
in željam občanov,« je 
napovedal Stepančič. 

Občane opozarja 
predvsem na strpnost 
in pozornost v cestnem 
prometu ter na dejanja, ki 
ovirajo ali ogrožajo dru-
ge udeležence v cestnem 
prometu. Statistika pro-
metnih nesreč v Sloveni-
ji jasno kaže, da je prev-
elika hitrost eden izmed 
poglavitnih razlogov 
za prometne nesreče z 
najhujšimi posledica-
mi. »Največ pozornosti 
bomo posvetili varo-

vanju najbolj ranljivih kategorij udeležencev 
v cestnem prometu, kamor spadajo otroci, 
starejši občani, pešci in kolesarji,« je pojasnil.  
Zakonodaja redarjem daje pooblastila za 
nadzor vožnje skozi rdečo luč na semaforju 
(ne pa preverjanja alkoholiziranosti) in ne-
pravilno parkiranje, ukrepanje v povezavi z 
zapuščenimi vozili. Njihova naloga je tudi 
nadzor upoštevanja varovalnega pasa občinskih 
cest. »Štiri metre od ceste ne sme biti ovir, 

Dean Stepančič, vodja redarstva, v uniformi, v kakršni bomo redarje 
srečevali na terenu

ki bi zmanjševale preglednost, sicer lastnika 
pozovemo k odstranitvi, in če tega ne stori, to 
storijo ustrezne službe na stroške lastnika, je 
Stepančič povzel način ukrepanja, če na primer 
lastnik postavi visoko živo mejo ob cesto ali 
pa preblizu nje posadi koruzo, kaj postavi ipd. 
»Ve se tudi, da z blatnimi gumami ne smemo 
na ceste ali po njih risati, polivati tekočine,« je 
še dodal vodja redarstva. 

Milka Bizovičar

Uraden ure redarstva so vsak delovnik 
med 8. in 11. uro. V tem času jih lahko pokličete 

na telefonsko številko 01/320-55-59 ali jih 
obiščete osebno na sedežu na Vrhniki, po 

predhodnem dogovoru so dosegljivi tudi zunaj 
uradnih ur. Elektronsko pošto sprejemajo na 
e-naslovu: inspektorat.redarstvo@vrhnika.si.

Zahvala
V soboto, 26. 9. 2015, proti večeru, je 

zagorel hlev pri Šifrarjevih v Hotovlji. Zahva-
ljujemo se poljanskim, gorenjevaškim in 
trebijskim gasilcem, ki so prihiteli na pomoč 
in pogasili požar. Še posebej hvala gasil-
cem iz Poljan, ki so naslednji dan pomagali 
pospravljati pogorišče. Zahvaljujemo pa se 
tudi vsem sosedom, znancem, prijateljem in 
sorodnikom, ki so nam v nesreči na kakršen 
koli način pomagali in nam še pomagajo. 

Ana in Primož Šifrar
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Lahko izpostavite nekaj najpomembnejših 
mejnikov v obstoju podjetja?

Jelovica s svojo več kot 100letno zgodovino 
sodi med podjetja z najdaljšo tradicijo, kar je 
največji dokaz kakovosti in zanesljivosti družbe. 
Si predstavljate, da lahko v naši družbi okna 
kupuje že peta generacija neke družine? Družba 
Jelovica danes kljub zavidljivi starosti sodi med 
najinovativnejše slovenske družbe s poudarkom 
na zagotavljanju popolne kakovosti izdelkov in 
storitev. Tako z veliko odgovornostjo nadalju-
jemo to enkratno zgodbo, ki sta jo pred več kot 
sto leti zasnovali družini Dolenc in Heinrich in 
se brez prekinitve nadaljuje vse do danes. 

Kako in na kakšen način ste obeležili ta 
dva jubileja?  

Častitljivemu jubileju 110letnega delovanja 
posvečamo celo leto, naše aktivnosti pa zajemajo 
vse od slavnostnih dogodkov do posebne ju-
bilejne serije oken. Še pomembneje je, da v 
smo ob 110letnici delovanja zaključili celovito 
prenovo podjetja, ki je vključevala vse segmente. 
Pri prenovi smo se dotaknili prav vsega in vsa-
kogar; prenovljene so lokacije, procesi, zunanja 
podoba, informacijski sistem, spremenili smo 
tržno usmerjenost z manj zahtevnih vzhodnih 
na najzahtevnejša zahodnoevropska tržišča, 
vzpostavili nov model trženja, pomladili in 
povečali kompetenc sodelavcev in še bi lahko 
naštevali. Za nas 110letnica od začetkov delo-
vanja ne pomeni izključno praznovanje, temveč 
odgovornost za optimalno pripravo podjetja za 
odlično delovanje v prihodnjem obdobju.    

Kako je tradicija pripomogla k današnji 
podobi skupine Jelovica, ki velja za vodilnega 
slovenskega proizvajalca energijsko varčnih 
hiš, oken in vrat? 

Tradicija, znanje in kakovost so temelji, na 
katerih gradimo današnje uspehe, in tako danes 

kot pretežno izvozno 
podjetje s številnimi 
nagradami, priznanji in 
certifikati na področju 
energetske varčnosti 
in inovativnosti ter bo-
niteto AAA sodimo v 
sam vrh evropskih pod-
jetij na področju ener-
getsko varčne gradnje. 
Na osnovi dolgoletnega 
delovanja ter tisočih 
referenc naši partnerji 
v nas vidijo zaupanja 
vrednega partnerja za še 
tako zahteven projekt, 
naj gre za izdelavo oken, 
renovacijo stavbnega 
pohištva, energetsko 
prenovo stavb, gradnjo 
hiše ali postavitev ve-
likih zahtevnih javnih 

objektov, kot so vrtci, šole, športne dvorane 
ali namestitveni objekti, kot so domovi za os-
tarele, hoteli ali stanovanjski objekti. Podjetij 
s tako širokim programom in takšno tradicijo 
delovanja celo v Evropi ni veliko in kupci na 
najzahtevnejših tržiščih to znajo ceniti.   

Medijsko prepoznavni ste postali v 70-ih s 
sloganom ‘Ne bo vam uspelo, to je Jelovica.’ 
Kakšen pa je vaš slogan danes? 

Legendarne animirane reklame Mikija 
Mustra ter še danes prepoznaven slogan so 
del tradicije in nas bodo spremljali vedno in 
povsod. Naše današnje vodilo je poleg izdelave 
najkakovostnejših izdelkov predvsem zagotavl-
janje celovitih storitev. Mislim, da nam v zadnjih 
letih to dobro uspeva, saj nam iz leta v leto zaupa 
vse več kupcev, ki so na koncu tudi naši najboljši 
ambasadorji oziroma odlični glasniki Jelovice.  

Kako je danes strukturirano podjetje? 
Konec leta 2007 je podjetje pridobilo novo 

lastniško strukturo, v naslednjem letu pa tudi nov 
management, v katerem smo si zadali zahtevno 
nalogo celovite preobrazbe podjetja, saj smo ve-
deli, da podjetje s takratnim načinom delovanja 
ni bilo pripravljeno na prihajajoče tržne izzive 
in ga brez sprememb danes verjetno ne bi bilo 
več.  Celovita prenova in zagotovitev prehoda iz 
serijske proizvodnje z nizko dodano vrednostjo v 
naročniško storitveno podjetje z visoko dodano 
vrednostjo sta bila zelo zahteven projekt, saj 
je bilo poleg internih sprememb v celoti treba 
zamenjati tudi tržno usmeritev, in sicer z manj 
zahtevnega in revnejšega vzhodnega trga na 
najzahtevnejša zahodno evropska tržišča. 

Kje in kako je organizirana proizvodnja? 
Jelovica danes deluje kot skupina podjetij 

z dvema nosilnima programoma. Na eni strani 
je to program energetsko varčnih hiš oziroma 

objektov v prenovljeni in razširjeni tovarni v 
Preddvoru, na drugi strani pa je program oken 
in vrat, ki se nahaja v obnovljeni in razširjeni 
tovarni v Gorenji vasi.   

Na koliko svetovnih trgov prodajate vaše 
izdelke? 

Kot pretežno izvozno usmerjeno podjetje 
svoje izdelke in storitve prodajamo na več kot 
20 tujih trgih, med katerimi so najpomembnejši 
Švica, Nemčija, Avstrija in Italija, svoje izdelke 
pa prodajamo tudi v bolj eksotične in oddaljene 
dežele, kot so Azerbajdžan, Kazahstan, Gruzija, 
Moldavija, Izrael, Japonska … 

Kako hvaležen pa je domači trg? 
Domači trg je vedno pomemben, zato 

domačim kupcem namenjamo veliko pozornost, 
prav tako pa prav na domačem trgu običajno 
prvič pokažemo nove izdelke in druge novosti. 
Domači kupci nas verjetno najbolj poznajo po 
visokokakovostnih lesenih oknih ter klasičnih 
montažnih hišah. Le redki pa verjetno vedo, da 
smo izdelali več kot 12.000 objektov, med njimi 
tudi največji leseni objekt v Sloveniji. Kot za-
nimivost naj povem, da so kupci naših izdelkov 
številni znani Slovenci ter da v naših hišah 
živijo slovenski medijski in športni zvezdniki. 
Ponosen lastnik hiše Jelovica je postal tudi naš 
nogometni zvezdnik Milivoje Novakovič. 

Koliko ljudi zaposlujete? 
Naše delo je precej sezonskega značaja in 

tako v različnih obdobjih delo dajemo med 250 
in 300 ljudem, za katere lahko rečemo, da so 
strokovnjaki vsak na svojem področju.  

Z inovacijami dosegate najvišje stan-
darde kakovosti in zahteve po energijski 
učinkovitosti. Samo letos ste za to prejeli celo 
vrsto priznanj in nagrad. 

Znanje in inovativnost sta vrednoti, na katerih 
želimo graditi tudi naprej, saj le nenehen razvoj 
in napredek zagotavljata dolgoročni obstoj, poleg 
omenjenih priznanj smo zato ponosni tudi na stal-
no skrb za pomlajevanje strukture zaposlenih ter 
razvijanje njihovih kompetenc. Z uresničevanjem 
filozofije tako imenovane zelene družbe smo bili 
tako v Sloveniji prva energijsko samozadostna 
družba, prav tako pa smo med prvimi, ki v praksi 
udejanjamo politiko tako imenovanega krožnega 
gospodarstva. S svojimi aktivnostmi poskušamo 
uravnoteženo delovati na vseh področjih, pred-
vsem pa v smeri zagotavljanja uresničevanja naše 
dolgoročne strategije.  

Kakšni so vaši kratko- in dolgoročni cilji? 
Naši cilji in strategija ostajajo naša konkurenčna 

prednost, ob tem pa ne gre spregledati, da tudi v 
Sloveniji prihaja čas, ko se podjetja začenjajo za-
vedati pomembnosti povezovanja in sodelovanja, 
in tako lahko tudi na našem področju v prihodnosti 
pričakujemo kakšne korake v tej smeri. 

Kakšna pa je vizija skupine Jelovica? 
S kakovostjo in znanjem do dolgoročne 

uspešnosti in zadovoljstva naših kupcev in 
zaposlenih je vodilo, ki mu bomo sledili tudi 
v prihodnje. 

Damjana Peternelj 

Dvojni jubilej Jelovice

Tudi v prihodnje zavezani odličnosti 
Letos mineva 110 let od prvega vpisa podjetja v trgovinski register ter 60 let od 
združitve lesnega gospodarstva in ustanovitve lesnega kombinata Jelovica Škofja 
Loka. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z direktorjem Gregorjem Benčino. 



9

Most v Mednem  
v približno pol leta

Zapletov z obnovo dotrajanega mostu 
v Mednem, po katerem je od lani speljan 
izmenični enosmerni promet, zaradi česar se 
v prometnih konicah še podaljša čas vožnje 
med Medvodami in Ljubljano, je konec. Neiz-
brani izvajalec del, ki se je prijavil na razpis 
za izvedbo rekonstrukcije mostu, je umaknil 
zahtevo za revizijo in s tem omogočil začetek 
postopkov. Izvajalca del, Rafael in SŽ-ŽGP – 
oddala sta ponudbo v vrednosti nekaj manj kot 
dva milijona evrov – bosta dela predvidoma 
končala v pol leta. 

P. N.

Družbo Jelovica Okna uspešno vodite že 
dve leti. Na spremenjene tržne razmere ste se 
odzvali s prestrukturiranjem. Kaj vse kot po-
nudnik celovitih rešitev ponujate na trgu?

Jelovica ostaja največji ponudnik lesenih 
oken v Sloveniji. Z razvojem sodobnih, kako-
vostnih, ekološko in energetsko varčnih izdelkov 
postavljamo temelje za izvedbo celovitih en-
ergetskih prenov stavb. Menjava oken je eden 
ključnih ukrepov celovite energetske prenove 
objektov. Kupcem – tako zasebnim kot javnim 
(šolam, vrtcem) – nudimo celovite storitve in jim 
strokovno svetujemo pri izvedbi projektov. 

Vsa okna so izdelana po naročilu, kupcem 
pa poleg montaže ponujamo tudi strokovno 

Jelovica v Gorenji vasi

Sodobna tovarna z razvojnim oddelkom  
in preizkuševalnim laboratorijem
Družba Jelovica je skupina podjetij z dvema nosilnima programoma. Program oken 
in vrat je lociran v obnovljeni in razširjeni tovarni v Gorenji vasi. Družbo Jelovica 
Okna uspešno vodi Matevž Kodela, ki nam je odgovoril na naslednja vprašanja.

demontažo, zaključna dela in pomoč pri prido-
bitvi nepovratnih sredstev Eko sklada. Celostna 
ponudba zajema tudi servisne storitve, kjer 
opravljamo manjše in večje servisne posege. 
Naši serviserji pregledajo stanje starih oken 
in strankam predlagajo optimalno rešitev za 
servisiranje ali menjavo oken.

Število monterskih in servisnih storitev 
narašča. Boste zato več zaposlovali? 

V Jelovici smo v letošnjem letu servisne in 
monterske ekipe močno okrepili. Naš cilj je, 
da te storitve še razširimo in jih ponudimo tudi 
drugim proizvajalcem. Če bo razvoj tak, kot 
načrtujemo, bomo tu lahko ponudili še precej 
novih delovnih mest. Jelovica je v letošnjem letu 
ponovno dokazala strokovnost svojih monterskih 
ekip s podaljšanjem veljavnosti znaka kakovosti 
v graditeljstvu, ki ga le najboljšim slovenskim 
ponudnikom oken podeljuje Zavod za raziskave 
materiala in konstrukcij iz Ljubljane. 

Kako pomemben je za družbo obrat v 
Gorenji vasi? 

Že nekaj let ne moremo v Gorenji vasi gov-
oriti o obratu, ampak o tovarni, kjer je združena 
celotna proizvodnja sodobnih, energijsko varčnih 
lesenih oken in vhodnih vrat Jelovica. Tu danes 
deluje sodobna tovarna z razvojnim oddelkom in 
preizkuševalnim laboratorijem, v katerem razvija-
mo in izdelujemo nove okenske modele. Izpostavil 
bi najsodobnejše okno Jelopasiv Premium v izvedbi 
lesaluminij in odlični okenski liniji Ekostar Jubilej 
v leseni in lesenoaluminijasti izvedbi.

Kaj je osnovna dejavnost? 
Naše osnovne dejavnosti so razvoj, proiz-

vodnja, prodaja in montaža zunanjega stavb-
nega pohištva – energijsko varčnih lesenih 
in lesalu oken ter vhodnih vrat. Družba 
postopoma postaja vse bolj  prodajno storit-
veno podjetje. Jelovica je s svojimi sedmimi 
prodajnostoritvenimi centri prisotna po vsej 
Sloveniji. Celovito ponudbo storitev pa širimo 
tudi v sosednjo Italijo in Avstrijo. 

Kakšne načrte imate v prihodnje s tem obra-
tom? Boste v Gorenji vasi širili dejavnost? 

V letošnjem letu smo pridobili gradbeno 
dovoljenje za nadstrešnico in izgradnjo sodobne 
energetske postaje. Na ta način bomo poskrbeli 
za učinkovitejše rešitve energetskih potreb to-
varne in s tem prispevali k čistejšemu okolju. 
Načrtujemo tudi nadaljevanje tehnološke po-
sodobitve strojne opreme, obnovo in ureditev 
proizvodnih prostorov in pisarn uprave tovarne. 
Jelovica je del Gorenje vasi že več desetletij. Za 
naš uspešen razvoj  je zato zelo pomembno tudi 
uspešno sodelovanje z lokalnim okoljem.

Damjana Peternelj

Prenova objekta z energetskimi okni Jelovica
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Jelovica v Gorenji vasi
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Osnutek spremenjene uredbe predvideva 
podaljšanje rokov za opremljanje objektov z 
MKČN za šest oziroma deset let, torej na leto 
2021 za objekte na vodovarstvenih in zaščitenih 
območjih ter na 2027 za preostale stavbe. Druga 
pomembna novost v predlogu spremembe ured
be je, da lastnikom eno in dvostanovanjskih 
hiš, v katerih se ne izvaja nobena dejavnost, 
MKČN ne bi bilo treba urediti in bi lahko 
za odvajanje in čiščenje komunalnih voda še 
naprej uporabljali pretočne greznice. 

MKČN

Morda bodo greznice še lahko ostale
Uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ki lastnikom stavb na območjih, 
kjer ni predvidena javna kanalizacija, med drugim narekuje, da do leta 2017 
uredijo male komunalne čistilne naprave  – MKČN (tistim, ki so na občutljivejših 
vodnih območjih, pa do konca letošnjega leta), se spreminja.

Pediatrična ambulanta

Z januarjem sistematski pregledi  
šolarjev spet v Gorenji vasi
Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) je odobrilo, da lahko v zdravstveni po-
staji Gorenja vas z januarjem 2016 začasno spet potekajo sistematski pregledi 
šoloobveznih otrok. Tako kot v Žireh bo na novo zaposleni pogodbeni pediater pre-
glede opravljal v prostorih zasebne ambulante z registriranim cepilnim mestom.

V prejšnji številki Podblegaških novic smo 
lahko prebrali članek Janeza Arnolja z naslo-
vom Ni denarja za analize pitne vode. Ker je v 
članku vrsta pavšalnih navedb, smo se dolžni 
odzvati s kratkim pojasnilom.

Na navedeno temo smo Janezu Arnolju že 
trikrat podajali podrobne pisne odgovore, ki so 
bili vsi objavljenih tudi v Podblegaških novicah 
v rubriki odgovorov na svetniška vprašanja s 
četrte, pete in šeste redne seje občinskega sveta. 
Vsebovali so tudi podrobno navajanje zakono
daje, ki jo je potrebno pri izvajanju financiranja 
oskrbe s pitno vodo spoštovati, zato slednjega 
na tem mestu ne želimo ponavljati. Torej ne 
drži, da avtor ni dobil odgovora o veljavnem 
pravnem redu na tem področju, verjamemo pa, 
da mu kot odgovorni osebi enega od zasebnih 
vodovodov ni bil všečen, saj so stroški analiz 
pitne vode vedno stvar notranjega nadzora pitne 
vode, ki jih je potrebo pokriti iz naslova prodane 
vode uporabnikom.

Občinska uprava

Prejeli smo …

Odziv na prispevek 
Janeza Arnolja  
»Ni denarja za  
analize pitne vode«

Po novem letu bodo sistematski pregledi spet v tej ambulanti.
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»To je začasna ureditev, še naprej pa si bomo 
prizadevali, da bi dokončno uredili to problematiko 
in zagotovili pediatra za otroke, stare od nič do 19 
let,« je dejal župan Občine Gorenja vas  Poljane 
Milan Čadež. V prejšnji številki smo že pisali, da 
je občina na OZG oddala vlogo za dodelitev dodat-
nega programa pediatra. Program so odobrili, zato 
je bil naslednji korak oddaja vloge za dodelitev 
koncesije na Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). Ta koncesije ne more podeliti 
samo Občini Gorenja vas  Poljane, ampak so 
svetovali povezavo z Občino Žiri. Zato sta občini 
stopili skupaj in oddali skupno vlogo, po kateri bi 
bil pediater v Gorenji vasi prisoten tri dni, v Žireh pa 
dva dneva. Zdaj čakajo pozitiven odgovor ZZZS, 
po prejemu tega pa sledi objava razpisa za pediatra, 
ki bo prevzel koncesijo. »Zagotoviti želimo čim 
boljšo zdravstveno oskrbo vseh starostnih skupin, 
in če uspemo, se bo raven oskrbe v občini zelo 
dvignila,« je bil prepričan župan.  

Dodajmo še, da je sredi decembra komisija 
zdravstvenega ministrstva pregledala ustreznost 
pediatrične ambulante, ki jo je občina po navodilih 
OZG prenovila čez poletje. Glede urejenosti am-
bulante niso imeli pripomb, zato gre pričakovati, 
da bodo soglasje za delo v preurejeni ambulanti 
posredovali vsaj v mesecu dni.

Tina Dolenc

Če bo predlog, ki je zdaj v medresorski 
obravnavi, sprejet, bi to lahko pomenilo, da bi 
MKČN morali urediti le novograditelji, ostali 
lastniki pa ob rekonstrukciji stavbe.

O tem, kdaj lahko pričakujemo končno različico 
uredbe, na ministrstvu niso hoteli ugibati.

M. B.
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Kako ste obeležili jubilej? 
Ob jubileju smo pripravili več dogodkov: 

razstavo izdelkov učencev že v maju in juniju, 
september in oktober smo obeležili s sodelo-
vanjem na Dnevih evropske kulturne dediščine, 
novembra pa pripravili okroglo mizo z naslovom 
Vključevanje oseb s posebnimi potrebami na trg 
dela v Kašči v Škofji Loki. Osrednja prireditev z 
bazarjem izdelkov učencev v telovadnici šole je 
bila 3. decembra. Program so pripravili učenci 
in delavci šole v sodelovanju s kulturniki iz 
domačega okolja. 18. marca prihodnje leto prip-
ravljamo še dan odprtih vrat za strokovne delavce 
vzgojnoizobraževalnih ustanov s predavanjem o 
govornem razvoju otrok s težavami v razvoju.

Obiskovalci so menili, da na tako srčni 
prireditvi že dolgo niso bili.   

Kakšno pa je bilo šele veselje učencev in men-
torjev, da so lahko velikemu občinstvu pokazali vse, 
česar so se naučili! Priprave so bile temeljite, brez 
neverjetne zavzetosti vseh ne bi mogli pripraviti 
vsega, kar so, saj so želeli prikazati najboljše, tudi 
na področju kulinarike in izdelkov. Sami so prip-
ravili tudi pogostitev in uspešen bazar po prireditvi. 
Vzdušje je bilo izjemno pozitivno, sproščeno, in če 
so obiskovalci uživali, smo dosegli svoj cilj. Vse 
točke so potekale z učenci, vendar pa smo imeli tudi 
zunanje sodelavce. Vsak petek glasbena skupina 
učencev z mentorjem Tonetom Krekom odhaja 
v Center za starejše, slepe in slabovidne v Škofji 
Loki, kjer pojejo skupaj z njihovimi varovanci. 
Na tej prireditvi so nam obisk vrnili, z igranjem na 
harmoniko pa jih je spremljal Jože Dolenc. Drugo 
sodelovanje pa poteka z društvom Sožitje, kjer 
se pod vodstvom predsednika in mentorja Marka 
Mohoriča in s harmonikarjem Maksom sedanji in 
bivši učenci učijo narodne plese in so tudi plesali 
na prireditvi. 

Od kod vse prihajajo?  
Šola ima štiri občine ustanoviteljice s 

Škofjeloškega, zato je večina učencev iz teh 

70 let OŠ Jela Janežiča

»Velik poudarek dajemo  
socialni vključenosti naših učencev«
Na OŠ Jela Janežiča so decembra obeležili jubilej, s katerim so se spomnili 
obletnice ustanovitve zavoda 1945. leta. Z učenci so želeli javnost seznaniti 
s svojim delom in ponuditi vpogled. Pogovarjali smo se z ravnateljico, mag. 
Marjeto Šmid, ki je po izobrazbi specialna pedagoginja.

občin, kar nekaj učencev prihaja tudi 
iz Medvod in posamezni iz Kranja in 
Vodic. Na šoli je 94 učencev, iz vaše 
občine jih imamo letos 16. 

Kakšne potrebe imajo učenci, 
ki jo obiskujejo?

Učenci potrebujejo največ 
pomoči na področju učenja, zato 
je naš pouk naravnan tako, da se 
pri učenju upoštevajo individualne 
značilnosti posameznega učenca. Na 
ta način lahko vsak napreduje največ 
glede na samega sebe. Veliko naših 
učencev potrebuje še dodatne oblike 
pomoči, pri čemer si pomagamo z 
nadstandardnim programom, ki ga 

v celoti financirajo občine ustanoviteljice in za 
učence pomeni izjemno veliko. Nadstandardni 
program je v tem obdobju usmerjen v delo z 
učenci s soobstojem več težav. Vključuje zlasti 
logopedsko delo ter razvoj komunikacijskih in 
odnosnostnih spretnosti, nevrofizioterapijo, sen-
zorno integracijo, terapijo s psi, pa tudi treninge 
branja in pisanja, računanja ter odpravljanja težav 
na drugih specifičnih področjih učenja. Prav zato 
je posluh županov in občin tako pomemben.

Kako poteka delo na vaši šoli? 
Vodilna metoda dela na šoli je individualizaci-

ja, ki posameznemu učencu omogoča napredek in 
razvoj glede na njegove individualne značilnosti v 
učnem in osebnem smislu. Naši učenci potrebu-
jejo najprej osnovno znanje in spretnosti. Ko 
so osnovna znanja osvojena, pa učenec lažje 
sodeluje v aktivnih oblikah dela, kjer je potrebno 
več komunikacijskih spretnosti, samostojnosti in 
učenja. Sodoben pristop k učenju vključuje upo-
rabo aktivnih metod učenja, pri katerih so učenci 
čim bolj samostojni, poudarjena je dvosmerna 
komunikacija s povratno informacijo. 

Kako poteka pouk? 
Sam predmetnik naših dveh programov in 

organizacija pouka sta zelo podobna, kot jih vsi 
poznamo, tudi dejavnosti so iste, glavna razlika pa 
je v številu učencev in v vsebini. Učencev v razredu 
je od pet do deset, tako se lahko učitelj vsakemu 
posameznemu učencu posveča več časa. Kar pa se 
tiče vsebine, se v programih vedenje določenega 
predmetnega področja ne krči, saj velja kontinuiteta 
izobraževanja, kar učencem omogoča nadaljnje 
izobraževanje. Učni načrti nimajo toliko podrob-
nosti in abstraktnih vsebin. Delo je konkretizirano, 
učenci se učijo kakovostnih znanj za življenje. 
To velja na vseh področjih. Značilnost programa 
sta dva specialna predmeta, socialno učenje in 
računalniško opismenjevanje, ki pomagata učencem 
pri razvoju. V posebnem programu pa je delo še bolj 
prilagojeno otrokovim potrebam. 

Kakšne možnosti so otrokom odprte 
naprej v življenje?   

Dejstvo je, da je vključevaje absolventov naših 
šol v delovno okolje področje, ki zasluži posebno 
pozornost celotne družbe. Velik poudarek dajemo 
socialni vključenosti. Šola je v prostoru spre-
jeta, učenci uživajo širšo skrb in podporo okolja, 
ustanov, občin in različnih služb, široke mreže 
pa so za profesionalno usposabljanje in kasnejšo 
zaposlitev učencev še posebej pomembne. 
Praksa kaže, da se absolventi obeh programov 
za zaposlitev usposabljajo bistveno daljši čas, 
tudi do 25. leta, potrebujejo več ponavljanja in 
navodil, zato bi družba in delodajalci morali 
biti bolj potrpežljivi. Naše izkušnje so take, da 
vsi učenci nadaljujejo šolanje v nižjih poklicnih 
izobraževanjih, učenci PP pa v VDC. Če je nji-
hovo šolanje tudi v nadaljevanju pravo, potem 
imajo možnosti, da se v določenih letih zaposlijo. 
Že v šoli pri starejših učencih namenjamo bistveno 
več časa profesionalnemu usposabljanju kot npr. 
na rednih šolah. A tudi po končani srednji šoli 
morajo učenci vložiti še ogromno dela in učenja 
za pridobivanje poklicnih kvalifikacij. 

Ob jubileju ste organizirali tudi okroglo 
mizo ‘Vključevanje oseb s posebnimi potre-
bami na trg dela’.  

Na okrogli mizi smo povzeli, če nadaljujem 
od prej, da na trg dela najbolj vpliva ekonomska 
logika, ki žal nima nič skupnega z daljšim učenjem, 
dodatno pozornostjo, ekonomska logika zahteva 
takojšnje učinke in veliko storilnost. Na trgu dela 
prihaja do zastoja, ker so delodajalci storilnostno 
naravnani. Če se ukinjajo dela, se najprej ukinejo 
lažja dela. V delovnih procesih manjka mentorjev, 
ki bi našim absolventom pomagali. Problem je 
širši, udeleženci pa so videli možnost zaposlitve v 
cvetličarstvu, enostavna dela v kuhinjah, pomožna 
dela v delavnicah, dela na komunalnem področju, 
pralnica, kmetijstvo, vrtnarstvo, turizem, gostinstvo, 
domača obrt ... Aktualno je socialno podjetništvo. 
Udeleženci, zlasti župani, so poudarili pomembnost 
sodelovanja z LASom, Sožitjem, Želvo …

Kakšni so vaši načrti v prihodnje? 
Strateški cilj je preoblikovanje šole v stro

kovni center za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami, ki ga naša regija potrebuje. Obstoj 
strokovnega centra je pomemben kazalec razvoja. 
Javni zavodi za vzgojo in izobraževanje so namreč 
lahko ustanovljeni ne le za javne osnovnošolske 
programe, ki jih že izvajamo, temveč tudi za 
izvajanje drugih strokovnih nalog, npr. izva-
janje mobilne službe, svetovanje, izdelovanje 
pripomočkov, diagnostičnih sredstev, učbenikov, 
strokovnih podlag ter drugih dejavnosti in prispe-
vkov za razvoj stroke. V zadnjih letih smo zato 
veliko dela namenili širjenju mrež in razvoju 
mobilne specialne pedagoške službe. 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem 
v vaši občini, zlasti županu in celotni občinski 
upravi ter posameznikom, ki ste kadar koli in na 
kakršen koli način skupaj s šolo omogočali in še 
omogočate uspešno delo učencev.

Damjana Peternelj

Mag. Marjeta Šmid je ravnateljica OŠ Jela Janežiča že 17 let.
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Kako težek je proračun za prihodnje leto 
in katere so najtežje odhodkovne postavke? 

Vsak poslanec lahko v času mandata gosti v 
Evropskem parlamentu dva dogodka. Proračun za 
2016 je težek 154 milijard evrov. Glavne prioritete 
proračuna so napredovanje programov, krepitev 
zaposlovanja, gospodarstva in inovacij. Rast v EU 
ostaja skromna, a je pomembna komponenta. Tu 
so še sredstva, ki bodo namenjena begunski krizi 
in obveznostim iz preteklih obdobij. 

Postavke, okrog katerih se je vrtel spravni 
postopek pred sprejetjem proračuna, so bila 
dodatna sredstva za registracijo beguncev ter 
vzpostavitev nastanitvenih centrov v državah, 
kjer je bilo to potrebno, 500 dodatnih milijonov 
sredstev za mlečni sektor, 200 milijonov evrov 
zaradi podaljšanja ruskega embarga, želeli 
smo še 473 milijonov sredstev za programe 
zaposlovanja mladih, a na koncu je bilo treba 
sprejeti kompromis, dodatno je bilo v ta namen 
rezerviranih 150 milijonov evrov.  

Kaj pa naslednja finančna perspektiva 
2014–2020? Kolikšne možnosti črpanja sred-
stev bo imela naša država?  

Poudariti moram, da je Slovenija iz prejšnje 
perspektive 2007–2013 od razpoložljivih 4,1 
milijarde evrov sredstev počrpala 2,4 mili-
jarde evrov. K sreči je za 1,4 milijarde sklenila 
pogodbo, da morajo biti vsi projekti izvedeni 
do konca 2015. Kljub temu nam vse ni uspelo, 
Slovenija bo zato vrnila 300 milijonov evrov. 
Glede na to, da v prejšnji perspektivi nismo 
uspeli počrpati vsega denarja, so v EU, ko so se 
sredstva razdeljevala, ocenili, da toliko denarja 

ne potrebujemo, zato so nam za novo finančno 
perspektivo namenili le 3,2 milijarde evrov. 

Pri črpanju evropskih sredstev mora imeti 
vsebina prednost pred formo. Slovenija črpa 
sredstva prepočasi in pušča razpoložljivi denar. 
K sreči so v prejšnji perspektivi veliko počrpale 
naše občine, ki so bile gonilna sila. Država je 
žal počrpala veliko manj. 

EU podpira projekte in programe na različnih 
področjih: regionalni in urbani razvoj, zapos-
lovanje, socialno vključevanje, kmetij stvo in 
razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, 
raziskave in inovacije, humanitarna pomoč … 

Kako se upravlja s temi sredstvi? 
76 odstotkov proračunskih sredstev up-

ravljajo nacionalne vlade, ki so pristojne za 
izvajanje nad zora in letne revizije. Najvišjo 
politično odgovornost ima kolegij 28 evropskih 
komisarjev, preostanek pa upravlja neposredno 
Evropska komisija. Upravičenci do evropskih 
sredstev so mala in srednje velika podjetja, 
nevladne organizacije, organizacije civilne 
družbe, ne smemo pozabiti raziskovalcev  
Obzorja 2020, Erasmus +, okolju prijaznega 
kmetovanja, kar velja tudi za Slovenijo. 

Katere občine so bile v preteklosti najbolj 
uspešne pri črpanju EU sredstev? 

S 14 milijoni evrov (kar je na prebivalca 
kar 4.700 evrov) je bila daleč najuspešnejša 
Občina Mokronog, na vrh lestvice jo je izstrelila 
gradnja širokopasovnega omrežja; uspešne so 
bile tudi Kranj, Novo mesto, Ptuj, Velenje, 
Maribor, Nova Gorica … Vsaka občina se je k 
sreči znašla po svoje. 

Ravno občine v zadnjem času opozarjajo, 
da ministrstva aktualnih razpisov za to 
finančno perspektivo še niso pripravila. De-
nar je na voljo, kako torej do njega? 

Ja, to je 'hendikep' naše države, saj se na 
ministrstvih postopki prepočasi odvijajo, projekti 
predolgo ležijo v predalih, veliko je birokracije, 
tudi na ravni EU, ki jo je v enem delu pred-
pisala, a jo bo morala počasi krčiti in odpravljati 
tam, kjer je to potrebno. Žal je naša država to 
birokracijo še povečala in dodatno nad gradila, 
tako da se postopki predolgo vlečejo, roki za-
mujajo … Recimo za isti projekt, na katerega 
se prijavljata poljsko in slovensko podjetje, 
morajo v slovenskem podjetju pripraviti za dva 
kilograma več 'papirja' kot v poljskem. 

Res smo dosegli skrajno točko te birokracije 
ali pa smo jo celo že prestopili. 

Pa EU res zna prepoznati dobre projekte?  
Poudariti moram, da je najprej potrebna 

ideja, vizija, projekt, ki ga že vidiš na cilju. Ve-
likokrat se name obrnejo nevladne organizacije, 
podjetniki, institucije, ki me sprašujejo, za ka-
tere projekte so dodeljena sredstva. Moralo bi 
biti obratno – ti moraš imeti projekt, v katerega 
verjameš, Evropa zagotovo nudi toliko razpisov 
in ima toliko idej, da če verjameš in imaš izdelan 
projekt s sprejemljivo in realno finančno kon-
strukcijo, zagotovo prideš do teh sredstev. Žal 
pa je obenem tudi res, da se velikokrat zatakne 
na naših ministrstvih. 

Konec oktobra ste se udeležili razprave o 
novih izzivih in strategijah za spodbujanje 
turizma v Evropi. Kateri so? 

Turizem je eden ključnih sektorjev evropske-
ga gospodarstva, ki ustvarja več kot 10 odstotkov 
BDPja v EU, v Sloveniji pa predstavlja kar 30 
odstotkov BDPja. Število turistov, ki prihajajo 
v EU, se bo do 2025 vsako leto povečalo za 140 
milijonov. Turizem v Evropi se sooča z vse večjo 
konkurenco. Tuje turiste privabljajo cenejše 
države iz celega sveta. Stara celina mora, da 
bi ostala konkurenčna, izkoristiti raznolikosti 
podeželja in njeno kulturno bogastvo. Večina 
turistov obišče Bled, Bohinj, Ljubljano, Posto
jnsko jamo, tu pa se poznavanje naše dežele 
kmalu zaključi. Pomemben je trajnosten in 
odgovoren turizem, primera dobrih praks sta 
omrežje in nagradnja evropske destinacije 
EDEN, saj omogočata in povečujeta prepo
znavnost atraktivnih in manj znanih de stinacij. 
Zadovoljna sem, ker se v Sloveniji vse bolj 
uveljavlja eko turizem, kjer gre za potovanja v 
neokrnjena naravna območja, poudarja odgo-
vorno ravnanje do narave, spodbuja blaginjo 
lokalnega prebivalstva, predstavlja minimalno 
skrb za okolje. Slovenija je majhna država, ki 
ji ne pritiče, da bi imeli masovni turizem. Ostati 
moramo biser evropske države, to ime so nam 
menda pripeli, kar je izredno pohvalno, vendar 
ga bomo ohranili z butičnim turizmom. 

Intervju z evropsko poslanko Patricijo Šulin

Na vseh področjih sta pomembna 
sodelovanje in povezovanje
Poslanka Patricija Šulin v Evropskem parlamentu sodeluje v treh odborih: za 
proračun, nadzor proračuna ter za turizem in transport. Ob posebni priložnosti, 
ko smo jo obiskali v prostorih njene pisarne v Bruslju, smo se z njo pogovarjali o 
potrjenem proračunu Evropske unije (EU) za prihodnje leto, možnostih črpanja 
sredstev iz finančne perspektive 2014–2020, strategiji turizma, pomenu urejenih 
prometnih povezav med državami članicami ter begunski krizi.

Evropska poslanka Patricija Šulin v prostorih svoje pisarne v Evropskem parlamentu.
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Kakšne pa so usmeritve? Je to del strate-
gije EU? 

Tako je. Vendar se vsaka država posamično 
odloča, kakšne vrste turizem bo spodbujala. 
EU spodbuja tudi evropsko kulturno dediščino 
preko različnih programov, kot so Erasmus, 
Evropa za državljane, Obzorje 2020, ter de-
javnosti, kot je recimo evropska prestolnica 
kulture. S takimi projekti EU omogoča dodatna 
sredstva, do katerih lahko pridejo mesta, na 
primer tudi naš Maribor. 

Kulturna dediščina je pomembna tudi za 
slovenski turizem. Imamo je veliko, žal smo bili 
v preteklih letih priča temu, da so veliko objektov 
porušili. Zato pozivam lokalno prebivalstvo, ki 
najbolje pozna svoj kraj, da na dediščino opozarja 
in da jo varuje. Turizem skozi kulturno dediščino 
prispeva k inovativnim delovnim mestom, 
proizvodom, storitvam kot vir ustvarjanja idej in 
z njo spodbuja gospodarstvo. Je pa res, da so še 
vedno številne težave povezane s financiranjem, 
predvsem s strukturnimi sredstvi za projekte za 
regionalni razvoj, ki vključujejo območja kulturne 
dediščine. V nekaterih od teh primerov ni bilo 
dovolj pozornosti namenjene kakovosti obno-
vitvenih del, zaradi česar so območja kulturne 
dediščine izgubila kulturno vrednost.  

Kaj pa čezmejno sodelovanje? Znane so 
nekatere naše institucije, ki so se povezale 
z institucijami čez mejo in izpeljale mnogo 
kakovostnih projektov. 

Obstajajo seveda skupni projekti, med njimi 
recimo evropska prestolnica kulture, Natura 
2000, tako da si je potrebno prizadevati za traj
nostni turizem. Tudi iz EU je bilo priporočeno, 
da se je bolje izogibati množičnemu turizmu, 
a pomembna so tudi majhna in srednje velika 
podjetja, predvsem to velja za Slovenijo. Po-
zabiti ne smemo na prometne povezave, ki 
so za turizem na splošno zelo pomembne, na 
kulturni turizem z muzeji, koncerti, spomeniki 
… Poudarek je na povezavah z bolj oddaljenimi 
območji, tako da je tu modalnost ključnega 
pomena. Kako torej spodbujati bogato kulturno 
dediščino v Evropi in kako povezati kulturo, 
turizem in prometne 
povezave? Vsekakor s 
čezmejnim sodelovan-
jem, kajti država sama 
sicer lahko privabi 
turista, če pa je pov-
ezana še s sosednjimi 
državami, turisti pre-
hajajo iz ene v drugo 
in se vračajo.     

Sodelovanje in 
p o v e z o v a n j e  s t a 
ključna dva elemen-
ta, tudi na področju 
transporta. Zakaj 
je transport tako 
pomemben? 

Menim, da se pre-
malo poudarja razvoj 
prometne infrastruk-
ture. Izboljšanje pro-
metnih povezav in 
prometnih standardov 
ni cilj sam po sebi, 
ampak je orodje za 

dobrobit prebivalcev EU, uporabnikov kot tudi 
ponudnikov teh storitev. To je torej le orodje, 
da se poveča prometna varnost. Letalski in 
železniški promet sta recimo veliko bolj varna 
kot cestni promet, javni promet pa bolj varen 
kot uporaba osebnih avtomobilov. 

Drugič, je cilj prometnih ukrepov zagoto-
viti bolj enakomeren regionalni razvoj znotraj 
držav. Dobre prometne države omogočajo, da 
so podjetja locirana na različnih koncih držav, 
ohranjajo se delovna mesta in poseljenost ter 
razvoj krajev, bolj oddaljenih od centra. 

Kot tretje, je cilj ukrepov na področju prometa 
zmanjšanje emisij v prometu in izboljšanje kako-
vosti zraka in bivanja. K temu bi veliko prispe-
vala preusmeritev prometa s cest na železnico. 

Gre tudi za kakovostno ponudbo javnega 
prometa: rezultati evropske raziskave decem-
bra lani so jasni – dobra polovica Evropejcev 
uporablja osebne avtomobile, ker je to najbolj 
udobno. Ker pač ni ustrezne pokritosti in 
frekvence v javnem prometu. 

Seveda so dobre prometne povezave po
membne tudi za uresničevanje potenciala notran-
jega trga. Podatki kažejo, da bi se BDP Evropske 
unije lahko povečal za 5,5 milijarde evrov, če bi 
bil prometni sektor bolje integriran.

Kje pa se odražajo ti cilji?
Cilji se dobro odražajo tudi v prioritetah, tu 

so smernice predsednika Komisije Junckerja 
in bele knjige o razvoju prometa: v njej naj-
demo dokončanje pogajanj o 4. železniškem 
tiru, spodbujanje enotnega evropskega neba, 
zniževanje emisij v prometnem sektorju, javnih 
oblik transporta, spodbujanje povezanosti za 
dobro delovanje notranjega trga – vključno 
z iskanjem inovativnih finančnih rešitev ter 
ustreznih regulatornih rešitev za spodbujanje 
investicij. Brez financ pač ne gre v nobenem 
sektorju. 

Uvodoma ste že omenili migrantsko krizo. 
Sami ste pred časom obiskali tudi nastanit-
veni center v Šentilju. Vtisi?

Vsekakor se tam odvijajo pretresljive 

zgodbe. Presenečena sem bila nad velikim 
šte vilom prostovoljcev, kar je pohvalno, saj se 
vidi, da smo ohranili eno temeljnih vrednot – 
solidarnost, pomoč sočloveku. Presenetilo me 
je nizko število uradnih oseb, ki tam delujejo. 
Ves čas imamo pomanjkanje zdravniške oskrbe, 
policistov in carinikov.

V množici migrantov je ogromno mladih 
moških, menda jih je kar 80 odstotkov, 10 odstotkov 
je družin in še 10 odstotkov starejših in žensk. Glede 
na dogajanja v Parizu lahko vidimo, da so se vmes 
infiltrirali tudi teroristi in pripadniki ISISa. 

Naša država je pozno začela postavljati 
ograjo. To ne pomeni, da zapiraš pot, ampak 
bo lje reguliraš pretok ljudi, da so ti registracijski 
centri uspešnejši. Ker se to ni vzpostavilo dovolj 
zgodaj smo ogroženi tudi prebivalci Republike 
Slovenije.   

Slovenija je že od začetka napačno pristo-
pila k reševanju problematike, vlada ni resno 
ocenila ali pa se lotila te zadeve. Mirno čakati, 
da se bodo razmere rešile same od sebe, je 
naivno in neodgovorno dejanje. Druge države 
članice so nam poslale pomoč svojih organov, 
vendar je število teh ljudi, ki prihajajo, še vedno 
premajhno. 

Treba se je zavedati, da se je begunska kriza 
razmahnila v veliko večjo zadevo, kot je bilo 
sprva videti tudi iz Bruslja. Upam, da se ne bo 
zgodilo kaj dramatičnega. Kot so mi povedali, 
beguncev Slovenija ne zanima kot ciljna desti-
nacijska točka, ampak želijo preko nje le preiti 
v Avstrijo in naprej v Nemčijo, ki jim je, po 
mojem mnenju, preširoko odprla vrata. 

Kot mi je znano, bi pri nas en begunec stal 
državo 13.000 evrov letno. 

Tu je ironično in nedopustno, da ima naš 
upokojenec recimo 500 evrov mesečne pokoj-
nine, penzijo je s 30 ali 40letnim delom moral 
zaslužiti, begunci pa državo stanejo okrog 800 
evrov mesečno. To je seveda prav, vendar 
je potrebno to nesorazmerje uskladiti. Našo 
državno zakonodajo bi zato morali po hitrem 
postopku spremeniti oziroma uskladiti. 

Damjana Peternelj 

Patricija Šulin je sredi novembra gostila idrijske klekljarice, ki so se v Evropskem parlamentu predstavile z razstavo Idrijska 
čipka – živa dediščina Evrope. Šulinova je na sliki druga z leve v drugi vrsti. 
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Krajevna skupnost Gorenja vas je v sodelovanju 
s Turističnim društvom Žirovski vrh v nedeljo, 6. 
decembra, Miklavža prav na njegov dan povabila 
v Gorenjo vas. V nabito polni dvorani Sokolskega 
doma so si otroci med čakanjem na dobrega moža 
ogledali predstavo o problematiki sodobnih družin in 
dobrem, ki na koncu premaga zlo. Avtorica predstave 
je Lucija Kavčič, igrali so učenci gorenjevaške šole, 
med katerimi jih je del članov podjetniškega krožka. 
Poslušalce je še posebej navdušila pesem, ki sta jo ob 
spremljavi kitare zapeli majhni deklici. Miklavžu je 
nakup daril za otroke omogočila krajevna skupnost, 
pri pakiranju pa je pomagala Cilka Bohinc. 

Na Sovodenj z zapravljivčkom 
Kulturno dvorano je napolnilo nekaj čez sto 

otrok iz krajevne skupnosti Sovodenj oziroma 
fare Nova Oselica, starih od enega leta do petega 
razreda osnovne šole, njhovih staršev in drugih 
gledalcev. Učenci dramske skupine in Orffo-
vega krožka so se predstavili z igrano glasbeno 
predstavo Zlata roža. Potem so vsi skupaj pred 
zadružnim domom pričakali svetega Miklavža. 
V spremstvu treh angelčkov in voznika Milana 
Moreta se je pripeljal z zapravljivčkom, ki ga je 
vlekel par konj. V dvorani so si skupaj ogledali 
še nastop plesalcev sovodenjške šole, za tem pa 
je Miklavž izpolnil poslanstvo, ki so ga otroci 

Miklavž

Prvi izmed treh dobrih mož je že obdaril najbolj pridne
Po krajevnih skupnostih v občini so se otroci razveselili prvega dobrega moža 
– Miklavža. Pričakali so ga ob ogledu predstav, ki so jih pripravile različne 
skupine in društva.

najbolj pričakovali. Za darilo se je bilo treba 
povzpeti k dobremu možu na oder, kar ni bilo 
vsem lahko, saj sta bila tam dva parkeljna. Letos 
sta bila kar prijazna, še celo bombone sta delila. 
Miklavž je dobil od otrok tudi nekaj risbic in en 
objem. Pri nakupu daril so mu pomagali občina, 
krajevna skupnost, društva in posamezniki.

Parkeljni so otrokom razdeljevali šibe 
Otroci od prvega do 10. leta starosti iz vasi v 

okolici Leskovice so v dvorani nekdanje podružnične 
šole v Leskovici tudi letos pričakali Miklavža, ki je s 
praktičnim in sladkim darilom obdaroval 46 otrok. 
Posebna darila so letos s seboj prinesli tudi parkeljni, 
ki so najbolj porednim razdelili tudi šibe. Da so 
otroci lažje pričakali Miklavža, so si prej ogledali 
krajšo igro z naslovom Čudeži se dogajajo, v kateri 
so nastopili otroci iz okoliških vasi. Organizacijo 
miklavževanja je tudi letos prevzela Jasmina Likar 
ob finančni pomoči gorenjevaške krajevne skupnosti 
(KS) in lokalnih podjetnikov. Na svoji dolgi poti 
se je Miklavž ustavil tudi v Zadružnem domu na 
Hotavljah. Tam so si otroci najprej ogledali igro z 
naslovom Dobro naj premaga zlo, ki so jo napisali 
učenci skupaj z mentorico Lucijo Kavčič v okviru 
podjetniškega krožka. Miklavž je obdaroval 140 
otrok iz vasi. Miklavževanje sta organizirala Janez 
Pivk in Silvo Pivk z Vaškim odborom Hotavlje ter 
ob finančni pomoči KS Gorenja vas.

Miklavž je obiskal ter obdaril tudi najmlajše 

v KS Lučine. Pričakali so ga v večnamenskem 
domu, kjer so si najprej ogledali kratko igrico, 
priredbo besedila Didel didel daja. Kako so živali 
iskale in našle primerno novoletno smrečico, so 
prikazali člani male dramske skupine, ki deluje 
v okviru lučinskega Kulturnega društva Zala, 
tokrat pod vodstvom Mateja Martinčiča.

Nato je Miklavž razdelil darila, pri katerih so mu 
letos pomagali člani kulturnega društva in kot ve-
dno, tudi krajevna skupnost oziroma občina. Letos 
se jih je razveselilo 58 otrok do vključno sedmega 
leta starosti in celotne krajevne skupnosti.

V Poljanah darila za kar 350 otrok! 
V Poljanah so otroci obiskali Miklavža v 

velikem številu. Krajevna skupnost je znova 
združila moči s KUD Poljane, kjer je kot vsako 
leto Hermina sama zrežirala igro in podučila 
ekipo učencev, da so jo odigrali. S pomočjo an-
gelcev in parkeljnov je dobri stari mož razdelil 
darila približno 350 otrokom Krajevne skupno-
sti Poljane, OŠ Poljane in Vrtca Agata. 

V Javorjah so otroci s pesmijo pozdravili 
Miklavža, ki jih je veselo pozdravil ter preveril, 
kdo je zapisan v črni in kdo v zlati knjigi. Tisti, 
ki se morajo poboljšati, so poleg darila prejeli 
tudi palico. Otroci so se sv. Miklavža zelo raz-
veselili, prestrašili so jih le parkeljni, katere je 
dobri mož uspešno krotil. Skupaj so preživeli 
čudovit miklavžev večer, ki so ga popestrili z 
obilico otroških pesmi in molitvic.

Miklavževanje je bilo izvedeno s pomočjo 
Turističnega društva Stari vrh v domači farni 
cerkvi v Javorjah. Obdarjenih je bilo 112 otrok 
ter župnik.

J. F., M. Bu., M. Bi., L. R., L. K., M. Č.  

V Gorenji vasi so Miklavža pričakali v polni dvorani Sokolskega doma.
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Miklavž na Sovodnju
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V Lučinah se je daril razveselilo 58 otrok.
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Miklavž je obdaril najmlajše tudi v Leskovici.
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Naša zgodba se je začela leta 2002, ko so se 
voditelji v Škofji Loki odločili, da bi skavtski 
duh ponesli tudi v našo dolino. Oblikovala se je 
prva skavtska skupina v Poljanski dolini. Nekaj 
let smo spoznavali skavtsko življenje, to pa nas 
je tako prevzelo, da smo si želeli dati naprej, 
kar smo prejeli. Poleti 2005 smo organizirali 
prvi poskusni tabor pod Sv. Urbanom. Še vedno 
nam gre na smeh, ko se spomnimo na jambor, 
ki je bil v naši mladostni zagnanosti občutno 
previsok glede na svojo majavo postavitev. Ali 
pa na skavtinjo, ki je za kradljivcem zastave 
sredi noči tekla kar v nogavicah, ker pač ni 
imela časa obuti čevljev. Skratka, tabor je uspel 
in jeseni smo začeli s četo (v kateri so skavti, 
stari od 11 do 16 let), leta 2009 pa še z volčiči 
(osem do deset let). 

Skavti na Poljanskem

Pa smo jo dobili ...
Po dolgih urah risanja, pogovarjanja, poskusnega šivanja in glasovanja, smo  jo 
dobili – skavtsko rutko stega Poljanska dolina 1! No, pa začnimo na začetku.

Vse do letos smo spadali 
pod steg Škofja Loka 1, saj 
smo z njimi dobro sodelovali, 
več voditeljev je pomenilo 
tudi več idej (sploh za skupne 
akcije), lažje smo si razdelili 
naloge, med seboj smo se 
dobro dopolnjevali. Lansko 
pomlad pa je v nas, voditeljih, 
začela zoreti ideja, da bi našim 
skavtom ponudili nekaj več. 
Svoj steg, svojo rutko, svo-
jo identiteto. Možnost, da 
zaživijo pristno skavtstvo, 
in priložnost, da je program 
oblikovan predvsem glede na 
njihove potrebe. Sklenili smo, 
da smo se v letih, ko smo bili 
del stega Škofja Loka 1, ve-

liko naučili in dobili dovolj izkušenj, da bomo 
sami našim skavtom lahko ponudili prav toliko 
ali pa še več kot prej. In tako 
se vračam nazaj k naši novi 
rutki. Za njeno osnovo smo 
si izbrali dve občinski barvi 
– modro, ki predstavlja Pol-
jansko Soro, modrost, modro 
nebo, ter zeleno za čudovito 
naravo naše doline. Rutka pa 
ima še siv rob, ki predstavlja 
modrost in povezanost z našim 
prejšnjim stegom.

Priprave na božič 
Ker smo ravno v času pred 

božičem, bom nekaj besed 

namenila še eni naših najpomembnejših akcij – 
Luči miru iz Betlehema. V Slovenijo prihaja pla-
men že 25 let, vsako leto pa ga spremlja poslanica 
in dobrodelni namen. Letos bodo prostovoljni 
prispevki, ki jih med akcijo zberemo, namenjeni 
organizaciji zimovanja za socialno ogrožene 
otroke in mladostnike. 

Ali veste, kako izgledata skavtska zadnja 
dva konca tedna pred božičem? V soboto, 14 
dni pred božičem, gre odprava na Dunaj, 
kjer sprejme luč miru, naslednji dan pa jo na 
regijskih sprejemih (letos je sprejem za našo 
regijo potekal v Domžalah) ponesemo vsak v 
svoj steg. V petek pred božičem nesemo luč 
miru iz Betlehema v javne ustanove (občina, 
gasilci, šole ...). Sobota je namenjena raznašanju 
plamena bolnim in ostarelim, v nedeljo pa ga 
prinesemo še v vse župnijske cerkve. Nato pa 
je čas, da se tudi mi umirimo in v upanju, da se 
je plamen luči miru iz Betlehema dotaknil čim 
več src, pričakamo božični večer.  

Skavti iz stega Poljanska dolina 1 vam 
želimo blagoslovljen, miren in srečen božič!

Mateja Mur 

Kulturnoumetniško društvo, njegove sekci-
je in gostujoča glasbena skupina so pripravili 
dveurni program. Igrano glasbeno predstavo 
Zlata roža so predstavili učenci dramske sk-
upine in Orffovega krožka Podružnične šole So-
vodenj. Igralci sekcije Neč bat teater so v skeču 
Kamena doba odstirali zametke za nerazumno 
odzivanje in lastnosti nekaterih ljudi v sedan-
jem času. Vokalna skupina Manual in domači 
ansambel Podjelovški glas sta z ubranim petjem 
in melodijami ogrela dvorano pred nastopom 
skupine Čedahuči, ki so se izkazali z dolgim 
repertoarjem svojih pesmi.

Izkupiček od vstopnine je navrgel 770 evrov, 
nekaj je dodalo še kulturno društvo. Pediatrični 
kliniki Ljubljana so tako s tisoč evri pomagali 
pri nakupu videobronhoskopa, ki v kompletu z 

Ljudje smo si drug drugemu dar

Skoraj tisoč evrov za pediatrično kliniko
Veliko načinov je, kako si ljudje lahko med seboj pomagamo in osrečimo druge 
in tudi sebe. Kulturni dogodek z dobrodelno noto se je na Miklavževo nedeljo 
odvijal tudi na Sovodnju. 

vsemi potrebnimi napravami stane nekaj več kot 
sto tisoč evrov. Prireditve se je udeležila tudi dr. 
Marina Praprotnik in se 
zahvalila za donacijo. 

»Upoglj iva bron-
hoskopija je  v sod-
obni pediatrični pul-
mologiji nepogrešljiva 
diagnostična in terapevts-
ka metoda. Omogoča pre-
gled in oceno dinamičnih 
lastnosti dihalne poti med 
spontanim dihanjem 
ter odvzem citoloških, 
tkivnih in mikrobioloških 
vzorcev iz dihalnih poti 
in pljučnega tkiva ter 

izvedbo številnih endoskopskih terapevtskih 
posegov, vključno z odstranjevanjem tujkov 
iz otroških dihalnih poti,« navaja Uroš Krivec, 
dr. med., vodja Službe za pljučne bolezni na 
Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Milka Burnik

Dobrodelna prireditev – vokalna skupina Manual
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Kot je povedal vodja Vokalne skupine 
Cantabile, Roman Ažbe, je bil koncert zelo 
dobro obiskan in sprejet pri poslušalcih. Vokal

Letni koncert KUD Ivan Regen

Ljudje radi prisluhnejo domačim pevcem
Konec novembra je v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas Kulturno-umetniško 
društvo Ivan Regen že drugo leto zapored pripravilo predstavitveni koncert pev-
cev, na katerem so nastopili Štedientje, Moški pevski zbor Pozdrav in Vokalna 
skupina Cantabile.

ne skupine so se 
predstavile samos-
tojno z izvedbo 
tako domačih, av-
torskih kot tujih 
skladb – takšnih, ki 
navdušijo in gredo 
hitro v ušesa. Ima 
pa vsaka skupina 
svoj slog petja. 
Na koncertu, ki 
je bil posvečen 
rojaku Ivanu Reg-
nu, rojenemu  9. 
decembra 1868, 
je nastopila tudi 
flavtistka Hana 
Kavčič. 

Vse tri vokalne skupine poleg skupnega 
koncerta nastopajo samostojno po občini in 
izven nje, udeležujejo pa se tudi območnih 

pev skih revij in sodelujejo na različnih do-
godkih. Med drugim je vokalna skupina Can-
tabile letos sodelovala pri izvedbi zaključnega 
prizora Škofjeloškega pasijona, ki so ga 
sooblikovali skupaj z Grudnovimi šmiklami 
in zborom Gimnazije Škofja Loka. Nastopili 
so tudi na tekmovanju pevskih zborov Goren-
jske, kjer so prejeli zlato priznanje in posebno 
priznanje za najboljšo malo vokalno zasedbo 
Gorenjske in so edina vokalna zasedba v naši 
občini, ki je kadar koli osvojila zlato priznanje 
na tovrstnem tekmovanju. »V Sloveniji je le 
še tekmovanje Naša pesem v Mariboru, ki pa 
se ga še nismo udeležili,« je ob tem povedal 
vodja zasedbe Roman Ažbe. 

Tudi Štedientje so ob pestrem dogajanju 
konec leta našli čas, da so pod vodstvom Petra 
Čadeža nastopili z nekaj svojimi skladbami. 
Ubrano petje pa je zvenelo tudi iz ust članov 
Moške vokalne skupine Pozdrav, ki prepeva pod 
vodstvom Cerkljana Pavla Magajneta. 

Kljub temu da so si zasedbe med seboj 
različne, zatrjujejo, da to ni ovira, da ne bi 
morda že na naslednjem koncertu prihodnje 
leto zapeli skupaj.

Lidija Razložnik 

Dekoracija je  primerna za različne prostore 
v hiši pa tudi zunaj nje. Z njo se ukvarja Nadja 
Vegelj. V vsak predmet je vtkana njena duša. V 
naravi že mnogo let išče navdih, ki veje iz vsakega 
do potankosti narejenega aranžmaja. Vsak pred-
met, ki bi ga mi odvrgli v smeti, pri njej dobi 
novo življenje. Razstavljene so tudi slike Zvez-
dane Kralj, kjer po krajšem opazovanju vidimo 
njeno predanost slikanju. V svojem unikatnem 
umetniškem izražanju uživa, se sprošča, išče srečo 
in jo poklanja. Vsaka slika skriva svojo zgodbo. 
Zraven slik je izdelala še venčke v podobnem stilu 

KUD Trata Gorenja vas

V pester december z dvema razstavama
Kulturno društvo Trata Gorenja vas je pred kratkim pripravilo dve čudoviti 
razstavi. Prva, na kateri so na ogled domiselno pripravljeni adventni venčki in 
druge dekorativne postavitve v vseh barvah, je v Sirnici pri Pustotniku. Druga 
pa je na ogled v hotelu Dobrava v Zrečah.

ter kar nekaj namiznih adventnih aranžmajev. Prav 
tako je pri njenih voščilnicah. 

Na razstavi je sodelovala tudi Judita Vegelj, 
ki se ukvarja s kaligrafsko pisavo. 

Povezovalka programa Mateja Tušek je z 
nežnim glasom brala pesmi in vezno besedilo, 
ki je vsem prisotnim seglo do srca. Bert Sotlar 
je popestril večer s prepevanjem ob kitari. Solo 
pevka Nuša Raztresen iz Bodovelj je prvič nas-
topila pred večjim številom poslušalcev. 

Obiskovalcev prireditve je bilo več kot sto 
petdeset. 

Slike kar vabijo, da postaneš in uživaš 
Drugi zelo odmeven dogodek v decembru 

in januarju je razstava reprodukcij dunajskega 
secesijskega slikarja Gustava Klimta v hotelu 
Dobrava v Zrečah. Stena glavnega prostora ho-
tela, kjer se dogaja mnogo zanimivih prireditev 
mesta Zreče, od predstav, koncertov in porok, 
je zapolnjena s slikami slikarjev Kulturnega 
društva Trata Gorenja vas. Razstavo si lahko 
ogledate do konca januarja. Raznolikost ok-
virjev, pisane, žive barve, dopolnjene z zlatimi 
lističi, izstopajo in dajejo prostoru življenje. 
Pri obiskovalcu slike vzbudijo željo, da malce 
postane in uživa med umetninami. 

Jana Rojc 

Vokalne skupine rade nastopajo pred domačo publiko. Na sliki: 
Moška vokalna skupina Pozdrav.
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Podblegaške novice vabijo  
k sodelovanju tržnika  

za trženje oglasnega prostora  
in pisce člankov. 

Za več informacij lahko pokličete na 
številki 04/51-83-124 (Barbara Bogataj) 

in 041/456-469 (Damjana Peternelj)  
ali pošljete elektronsko sporočilo  

na naslov:  
podblegaske.novice@gmail.com.  

Z odprtja razstave v Sirnici Pustotnik
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Narvečkat maja hiše imiena po pradaunih 
lastnikah (npr. Par Juorju, Par Janez, Par 
Gruohc, Par Matic…), po dejaunast (Par Žagari, 
Par Kovač, Par Miežnari, Par Šuoštari…), 
po rastlinah (Par Jejlari, Par Lieskuc…), po 
izvoru parsejlencu (Par Daučen, Par Žerouc, 
Par Hrovát, Par Koruošc, Par Teminc, …), 
po pokrajin oz. lokaci (Par Podguojznk, Par 
Planišk, Par Predmošančk...), tut po žvalieh 
(Par Mačk, Par Zejc...) pa še po čiem. Zatu ke 
je teh imien tuok ulik, se j tešk odluočt, kuod 
be člouk sploh začieu. Tu je materjala za ciela 
bukva. Dons se boma lotil hišnih imien, ke u 
seb skrivaj latinska imiena. Pa ne misnt, de sa 
bl predniki teh ledi ries rimsk daržaulani... Grie 
predusem za svetniška imiena, ke ga j u pozn 
srejdn viek nosu skor usak, še dons ga marskešn 
nuos, rečima autor tegale spisa. 

Par Beniétk (Lučne)
Ta imie pride od priimka Benedik, ke j še 

dons preci poguost rečima na Sieuškn. Priimk 
pride od imiena Benedikt, po latinsk Benedictus 
»tist, ke lep govari«. Od glehnga imiena dobema 
tut hišn imie Par Bendiet (Hlauče Nive pa še 
kuod) pa priimk Benedičič al pa Benčina.

Par Balantáč (Hotoula)
U tem imien se skriva sv. Valens, škof, ke 

goduje 21. maja. Valens je deliežnk od glagola 

Jezikovni kotiček

Leguojma po polansk
Ket je bel oblublen, boma dons am par puštabu namenil našn hišn imienam, ke 
ih je na Polanskn tuok ked je domij - b se upu rečt de ih je čez taužnt, čeprou 
ries de niesn šteu. Kok de sa ta imiena opstala par doluočen bajt, je mende jasn: 
huda zmešnava be bla, če b se imie domačije usaka generacija zamejnu, zatu 
sa ta imiena hmal ratala stabilna, poduobn ked imiena vasi, riek, hribu pa tok 
naprej, in prou gvišn je marskešn z med neh ohrajnen od samga začietka.

valeo, ke pomien »zdrau, krepak, močan sn«, 
po naše b tu bl Zdravko. Glas V se ulikkat 
spremeni u B, kar sma tuki že večkat poviedal 
pa gvišn še kedi boma. Z Valensa (u latinskmu 
rodilniku Valentis) je ratu Balant, negou po-
tuomc je namiest –ič duobu končnica –ač, tok 
ked Jernač, Lovrač, Mihač, kar je očitn mal ane 
lokalne posiebnast (dargli tega na dobema prou 
poguost). Ta svetnik je mougu bit soje cajte 
preci popolarn, ke se hod poguost pojaula u 
priimkah: Balant, Valant, Balantič, Valenčič.

Par Bolantin (Malnsk Varh), Par 
Bolantinčk (Hlauče Nive)

Grie za poduobna rieč ket par ta zgorejnmu 
imienu, sam de ta bart ta pride od sv. Valentina, 
rimskga mučenca, ke goduje 14. februarja in je 
dons spiet strašn parlublen med zalublencam. 
Jezikotvuorna formula se glasi: valeo > valens 
> Valentinus > slov. Valentin > Balantin > 
Balantinčk. Imie na krasn način parkaže toni-
emsk karaktar naše šprahe, naglas ma usak od 
trieh zluogu: bòlãntín. 

Par Demenčíč (Gorejna vas)
Domije, ke j učas stala med Postuotnkam 

pa Lieskucam, dons ni več, tut od ledí ni ne 
duha ne sluha. Ostaja nam sam še imie, ke j 
pa preci zamemiu. Pride od sv. Dominika, po 
latinsk Dominicus. Razvoj grie nekok tokle: 

domus »dom« > dominus »hišni gospodar« > 
Dominicus »od gospuoda«. Dominica pomien 
»gospuodu dan, nedejla«, tok ket še dons 
taljansk domenica, francuosk dimanche, in če 
varjamete al ne, učas sa imie Dominik, skrajšan 
Domen, dajal otrojkam, ke sa na sviet paršl u 
nedejla. Ke j ta gorejnsk Dominik jemu sina, sa 
mu djal Domin(ik)čič, s cajtam se j tu popačl u 
Dominčič in na konc u Demenčíč.

Par Martín (Dolejna Dobrava pa še kuod), 
Par Martinuc (Dolejna Ravan), Par Martènk 
(Pudaben), Par Martènčk (Uoslca)

Sv. Martn je od srejdnga vieka pa do dons 
strašn parlublen muož. Ta imie nuos 5 karšanskih 
svetniku, dons narbel obrajtaja sv. Martina, škofa 
s Toursa, ke ma guod 11. novembra. Kierga sa 
častil predniki omejnenih kmeti, ni znan. Martin 
pride od starga rimskga buoga vojne, Marsa. 
Martinus pomien »častiuc buoga Marsa«, lohk 
bi djau tut »Marsuc«, sam tu u donšnih cajtah 
pomien čist nieki drujga. Imiena Martenka pa 
Martenčk dokazujeta, de sta že u starih cajtah 
ukop ževiele oblike Martène pa Màrtn.

Ane par nam ih je še ostal, pa postima tiste 
za naslejdn miesc.

Martn Oblak
martin.oblak@yahoo.com

Prvič so se v Gorenji vasi v decembru pred-
stavili člani Pihalnega orkestra Cerkno pod vodst-
vom dirigenta, priznanega klarinetista in pedagoga 
profesorja Andreja Zupana. Vsako leto sicer za 
domače občinstvo pripravijo božično-novoletni kon-
cert. Z letošnjim, ki nosi naslov Vrnitev odpisanih, 
z njim so posegli po balkanskih skladbah, so še 
pred nastopom v Cerknem gostovali v avli OŠ 
Ivana Tavčarja. Tematsko so koncert oblikovali 
s skladbami, s katerimi so se vrnili v čase bivše 

Pihalni orkester Cerkno razvnel občinstvo
skupne države. Občinstvo so razvneli do te mere, 
da so morali večer zaključiti s še dvema dodatnima 
skladbama. V orkestru sicer igrajo večinoma ama-
terski glasbeniki, a izredno kakovostna izvedba 
skladb je zagotovo dobra napoved koncerta spet 
prihodnje leto. Ravnatelj Izidor Selak je namreč že 
med koncertom izrazil željo, da se znova vrnejo. 
Po aplavzu in navdušenju obiskovalcev sodeč se 
zagotovo bodo. 

Damjana Peternelj

Literarnica 
V tokratni Literarnici objavljamo pesem 

Gala Dolenca, ki jo je napisal, ko je bil v tretjem 
razredu. Spodbujamo pa v tej rubriki vse, ki radi 
pišete, da nam pošljete kakšno pesem ali krajše 
literarno besedilo. Razmišljamo tudi, da bi odprli 
še Ustvarjalnico, v kateri bi lahko objavili tudi 
fotografije kakšnega likovnega dela … Kaj 
menite? Vse, ki bi želeli sodelovati s svojimi 
izdelki, vabimo, da pišite na podblegaske.
novice@gmail.com. 

 
Kadar sem jezen

Moj največji problem je,
kadar nečesa ne smem.

Kadar bi rad šel po svoje,
mi mami postavi pogoje:

Pospravi po sobi,
ne vdaj se lenobi!
Zravnaj še perilo
in skuhaj kosilo.
Naredi nalogo
in še za prilogo
popazi na brata,

da ne uide skoz’ vrata.
Dovolj mi je vsega!
Naj mami se krega.

Me jeza zagrabi,
me v posteljo zvabi.
Pod deko se jočem,
skačem, ropočem.
Potem se umirim
in sladko zaspim.

Gal DolencFo
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Kulturni dan v 6. razredu
V torek, 17. novembra, smo se učenci šestih 

razredov odpravili v Ljubljano. Šli smo v Can-
karjev dom. Tam smo oddali oblačila in torbe ter 
si na hitro ogledali Cankarjev dom. Potem smo si 
razdelili vstopnice. V Gallusovi dvorani smo si 
nato ogledali Filmskoglasbeno fantazijo, ki jo je 
spremljal simfonični orkester. Predstavo je vodil 
Boštjan Gorenc – Pižama. Po končanem ogledu 
smo odšli po oblačila in torbe, pojedli in šli na 
sprehod po Ljubljani. Dobili smo učne liste, ki 
smo jih sproti reševali. Po sprehodu po Ljubljani 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Bili smo na 31. slovenskem knjižnem sejmu

smo pred Cankarjevim domom počakali na av-
tobus in se nato odpeljali proti domu.

Slovenski tradicionalni zajtrk
V petek, 20. novembra, smo na šoli imeli 

slovenski tradicionalni zajtrk. Na naši šoli vsako 
leto grejo še korak dlje, saj poleg kruha, medu, 
masla in mleka učencem ponudijo še veliko 
več. Kmetje iz Poljanske doline so pripravili 
različne dobrote, kot so: jogurt, sir, čaj, namazi, 
zelenjava, sadje in pecivo. Hrana je bila vsem 
zelo všeč. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim 

in organizatorjem za trud. Dogodek je pritegnil 
tudi medijsko pozornost, saj si je prislužil izčrpen 
prispevek v oddaji 24 ur na Pop TV. Obiskali so 
nas tudi lokalni veljaki na čelu z županom Mila-
nom Čadežem in poslancem Žanom Mahničem. 
Želimo si, da bi se slovenski tradicionalni zajtrk 
v taki obliki ponovil vsako leto.

31. slovenski knjižni sejem
27. novembra smo se z avtobusom odpeljali v 

Cankarjev dom v Ljubljano. Odložili smo svoje 
plašče in se podali na pot s knjigosledom, kjer 
so nam predstavili veliko novih knjig. Ko smo 
zaključili z vodenim ogledom, smo odšli nakupo-
vat knjige. Srečali smo tudi znane osebe, Primoža 
Suhodolčana in Matjaža Javšnika. Letos je v 
Ljubljano prišlo veliko pisateljev in pesnikov, 
prišli pa so tudi slavni francoski pisatelji. 

Novoletni bazar
Tudi letos je 9. decembra na šoli potekal 

vsakoletni bazar. Učenci so izdelke, ki so bili na 
bazarju naprodaj, izdelali sami, lastnoročno in s 
skupnimi močmi. Izdelke ste starši pridno naku
povali. Vzdušje je bilo prijetno, najzanimivejši 
del pa je gotovo bila predstavitev učencev 
plesnih skupin in pevskih zborčkov. Letos sta 
prireditev vodili Nina in Hana, obe tudi tvorno 
sodelujeta pri  novinarskem krožku.

Člani novinarskega krožka

Vtisi z razstav
30 učencev 8. in 9. razreda si je v mesecu 

novembru v okviru naravoslovnih dejavnosti v 
Ljubljani ogledalo dve zelo zanimivi razstavi. 

Prva je bila razstava na Gospodarskem 
razstavišču z naslovom Narava – zdravje. Ta 
je sicer tradicionalno vsako leto, a letos je bila 
izredno obsežna in zanimiva. Presenečeni smo 
bili nad ponudbo slovenskih ekoloških izdelkov. 
Predstavljena je bila ekološka hrana: od mesa, 
moke, klobas, ocvirkov … do kozmetike, teks-
tila, pripomočkov za izdelavo zdravih napitkov 
in hrane. Nekateri smo se odločili za brezplačne 
meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, gostote 
kosti, analizo kože, drugi so izkoristili možnost 
brezplačne masaže vratu ali hrbta. Vsekakor 
pa smo bili navdušeni nad degustacijo zdrave 
hrane in pijače. Domov smo se vračali siti in 
obloženi s številnimi zgibankami, revijami, ki 
ljudi ozaveščajo o zdravem načinu življenja.

Drugo razstavo z naslovom Svetloba, ujeta 
v kamen pa so ob mednarodnem letu svetlobe 
pripravili v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. 
Na njej smo spoznali  naravne in umetne vire 
svetlobe, kako vidimo ljudje in nekatere živali. 
Dobili smo odgovore, zakaj se svetloba lomi, 
kateri minerali so pomembni kot pigmenti, kaj 
cenimo pri draguljih …, preizkusili smo se v 
izpiranju zlata. V ultravijolični svetlobi smo 
videli žareti minerale, kristale, dragulje in fosile 
v vseh mavričnih barvah. Navdušil nas je tudi 
unikaten nakit slovenskih in tujih zlatarjev in 
oblikovalcev.

Meta Ažbe, 9. razred 

Pozna se, da je prvo ocenjevalno obdobje 
že globoko v drugi polovici, saj se ocene na-
birajo pri vseh predmetih. Uspešno je potekal 
tehniški dan. Delavnic se je udeležilo tudi 
veliko staršev. Skupaj z učenci so izdelovali ad-
ventne venčke, voščilnice, zvončke iz odpadne 
plastične embalaže in okraske iz testenin za na 
smrečico. Izdelke so odnesli domov. Učenci 

in učiteljice smo izdelali še dodatne venčke in 
voščilnice za šolski bazar. Izkupiček od prodaje 
in od zbranega odpadnega papirja bo pocenil 
ekskurzijo ob koncu šolskega leta.

Drugošolci so bili tri dni v šoli v naravi v 
CŠOD Dom Medved na Medvedjem Brdu. 
Uživali so v snegu, spoznavali okolico, gozd in 
sledi živali, vreme, zvezde, se dotikali manjših 
živih živali v učilnici, izdelali vetrnico in zmaja, 
plezali po umetni steni, streljali z lokom. Ak-
tivnosti so jih zamotile, da so lažje preživeli čas, 
ko so bili ločeni od vsega domačega. 

Učenci dramske skupine in Orffovega 
krožka so združili moči in ideje in nastala je 
lepa predstava Zlata roža. Z njo so dvakrat nas-
topili v kulturni dvorani, nazadnje pa v šolski 
telovadnici, kjer so tudi letos presenetili starejše 
gospe iz okolice, ki obiskujejo telovadbo. Prav 
posebno glasbeno ustvarjanje pa so doživeli z 
igranjem na cajon.

Milka Burnik

Iz PŠ Sovodenj

Izdelki z delavnic so navduševali
Pogosta preverjanja in ocenjevanja, prednovoletne delavnice, šola v naravi, 
nastopi in posebno glasbeno ustvarjanje so zaznamovali zadnje tedne.
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Izdelava adventnega aranžmaja

Tudi letos so nam na šoli pripravili bogat tradicionalni slovenski zajtrk.

November je bil na šoli zelo pester: nekaj dogodkov je gostila šola, na druge 
pa smo se odpeljali v Ljubljano. Zbrali smo nekaj vtisov.
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Roža, ki se razcveti, ne povzroča nobenega 
hrupa; lepota, prava sreča in pristno junaštvo 
hodijo s tihimi podplati. (Wilhelm Raabe)

Ob prvi letošnji slani so pomrznile rože na 
naših gredicah, ki so vse od pozne pomladi 
lepšale šolski park. Zato so se po jesenskih 
počitnicah učenci in učiteljice od 1. do 3. razre-
da lotili dela. Odstranili so poletno zasaditev ter 
prekopali zemljo, posadili čebulice tulipanov, 
narcis in hijacint, ki so jih spomladi izkopali in 
shranili.  Da pa gredice v tem jesenskem času 
niso prazne, so posadili še mačehe in reso. 

Drugošolci, tako poljanski kot javorski, so 
se o jesenskih zasaditvah gredic podrobneje 
poučili na naravoslovnem dnevu v Arboretumu 
Volčji Potok. 

Kdor želi znanje, naj študira, kdor želi 
modrost, naj opazuje. (neznani avtor)

Učenci  4. in 5. razredov so imeli zanimiv 
tehniški dan, imenovan JUMICAR. To je 
izobraževalni program preventivne vzgoje 
otrok v cestnem prometu. Prva ura je potekala v 
telovadnici in učenci so se naučili, da je njihova 
glavna naloga v prometu OSTATI ŽIV. Ta cilj 
bodo dosegli z MIRNO HOJO IN OPAZOVAN-
JEM. Sledila je vožnja na poligonu na igrišču. 

Odpri oči – glej naravo, odpri srce – glej 
življenje. (Emile Zola)

Učenci 7. razreda so bili v šoli v naravi v Bo-
hinju. Domov so se vrnili zelo zadovoljni in v en 
glas zatrjevali, da je bila to najboljša šola v naravi 
do zdaj. Spoznavali so največje slovensko jezero 
in gore, se učili, kako preživeti v naravi, veslali, 
naredili splav, plezali, kurili taborni ogenj …

Gregorju Oblaku so se v spomin najbolj vtis-
nili veslanje, korita Mostnice,  Hudičev most in 
dobra hrana. Manici Demšar se je zdela zanimiva 
hiša, v kateri so bivali. Nepozaben je bil pohod 
do slapu Savica, na katerem so prehodili 553 
stopnic. Eva Krek si bo zapomnila, kako so delali 

Iz OŠ Poljane

Naj tisti, ki bi premaknil svet, 
premakne najprej sebe!
Tokratni naslov je »prispeval« starogrški filozof Sokrat, ki je pred več kot 2.400 leti 
vedel to, kar vemo tudi mi, a žal marsikdaj težko uresničimo. Nekaj modrosti, iz-
rekov in pregovorov iz našega večnega koledarja navajamo tudi v nadaljevanju.

filter, s katerim so morali iz kalne vode narediti 
čisto, pitno vodo. Roke so dve minuti držali v 
vodi, ki je imela samo 10 stopinj Celzija. Anže  
Križnar je občudoval Komarčo in užival v odlični 
hrani. Aljaž Dolenec pa je povzel: »Dobro je bilo, 
ker je bila dobra hrana, veliko prostega časa, 
udobne sobe, lepe gore in jezero.«

Največja nagrada za vloženi napor ni tisto, 
kar za opravljeno delo dobimo, pač pa tisto, kar 
ob njem postanemo. (John Ruskin)

Sredina novembra za vse učence in učitelje 
iz Javorij in Poljan že vrsto let pomeni uvod v 
priprave na dobrodelni sejem. Tudi letos smo 
temu namenili tehniški dan v vseh razredih. 
Vsak oddelek je skupaj s svojo razredničarko 
ali razrednikom izdeloval različne predmete, 
namenjene obiskovalcem. 

Prvošolci  so okrasili praznične prtičke, 
naredili voščilnice in okraske za smrečico, v 
oddelku podaljšanega bivanja predpasnike, s 
čokolado oblito sadje, v 2. a prav tako voščilnice, 
v 2. b božičke, nogavice, snežake in smrečice. 
Tretješolci so uživali pri izdelovanju okraskov iz 
časopisnega papirja in iz reklamnih letakov, v 4. 
a so nastajale  jaslice in vrtavke, v 4. b voščilnice 
in svečniki, v 5. a in b darilne škatle za okraske. 
Šestošolci so oblikovali adventne venčke in 
snežene krogle, sedmošolci so pekli  piškote. V 8. 
a so pletli barvite zapestnice in oblikovali modne 
šale, v 8. b lesene hlevčke za jaslice, devetošolci 
pa adventne venčke.

Prazna vreča ne stoji pokonci. (slovenski izrek)
Dan slovenske hrane smo obeležili v petek, 

20. novembra, s tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom. V jedilnik smo vključili domača živila 
iz lokalnega okolja. V avli šole smo pripravili 
razstavo izdelkov lokalnih proizvajalcev, ki so 
si jo ogledali vsi učenci in malčki iz vrtca.

Šolarji so za zajtrk imeli med, maslo, črni 
kruh, mleko in jabolko, za malico domači 

sezamov rogljič in 100odstotni jabolčni sok, 
za kosilo pa kislo repo s suhim mesom, domače 
osje gnezdo in nesladkan čaj. V vrtcu so otroci 
zajtrkovali in kósili enako, za popoldansko 
malico pa so dobili domači sezamov rogljič.

Naj omenimo še naše lokalne dobavitelje. 
To so: Čebelarstvo Mur Jože, Kmetija – sirarna 
Bogataj in Kele & Kele, d. o. o., Karlovski mlin 
in Majda Možina, Germana Pivk, ekološka 
domačija Blaževc, Kmetija Lojz, Loške mes-
nine in Kmetija Matic.

Verjemi, da je življenje vredno živeti, in ta vera 
ti bo pomagala, da bo to res. (William James)

Svetovni dan aidsa vsako leto 1. decembra 
prinaša sporočilo upanja, strpnosti, solidarnosti 
in razumevanja te bolezni. Rdeča pentlja je sim-
bol podpore, ki jo z nošenjem sporočamo obo-
lelim in prizadetim. Naši devetošolci so ta dan 
zaznamovali z delitvijo rdečih pentelj, pa tudi 
sami so oblikovali živo pentljo in tako izrazili 
podporo vsem, ki jih je ta bolezen prizadela.

Smisel življenja je, da pomagam, služim in 
spreminjam svet. (David McNally)

2. decembra smo priredili dobrodelni sejem. 
Vsi smo ga že kar težko čakali. Otroci iz vrtca, 
učenci, vzgojiteljice in učitelji ter ostali delavci 
šole – vsi smo bili radovedni, koliko ljudi bo 
prišlo in koliko izdelkov bodo kupili.

V kratkem kulturnem programu na začetku so 
nastopali pevke in pevci otroškega pevskega zbora, 
Tina in Viktorija iz 9. a ter Miha in Žan iz 8. b, ki sta 
sejemsko vzdušje začela s svojima harmonikama. 

Sreča ni v glavi in ne v daljavi ne pod pal-
cem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro 
opravi in ko imaš nekoga rad. (Tone Pavček)

Ker k predprazničnemu vzdušju, pogovoru 
in lepim željam spadajo lepe misli, smo na 
stojnici ponujali večni koledar, ki smo ga oblik-
ovali učenci in zaposleni v naši šoli. Vanj smo 
namreč ujeli 365 misli – eno za vsak dan v letu. 
Če vsak dan res preberemo eno in jo skušamo 
»živeti«, bo naš svet lepši, še bolj dobrodelen 
in dovzeten za stiske soljudi.

Kdor ni hvaležen v malem, tudi v velikem 
ne bo. (estonski pregovor)

Za konec pa iskrena zahvala vsem, ki so 
prispevali dobitke za srečelov, kot tudi tistim, 
ki so z nakupom izdelkov in srečk prispevali v 
šolski sklad. Tako bodo naši otroci imeli več 
možnosti za uspešen razvoj.

Bernarda PintarNa sejmu z izdelki učencev je bila velika gneča.
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Štefka Jeram:
• vpraša, ali lahko občina vzpodbudi 

lastnika Koritarjeve hiše na Hotavljah za 
obnovo, saj le ta propada in kazi okolico. 

Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, 
objekt ni razglašen za kulturni spomenik, zato 
je za njegovo obnovo odgovoren izključno 
lastnik objekta. Za sofinanciranje obnove je 
pomembno, kakšna je stopnja zaščitenosti ob-
jekta, državna sredstva pa je praviloma mogoče 
pridobiti le za spomenike državnega pomena.

Irena Tavčar:
• opozori, da v Srednji vasi ob državni 

cesti ni javne razsvetljave, medtem ko v GC 
Dobje je. 

Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, na 
vzpostavitev javne razsvetljave ob državnih 
cestah občina nima vpliva. Javna razsvetljava 
v GC Dobje pa je bila v vmesnem času že 
omejena.

Anton Debeljak: 
• ugotavlja, da sanacija po poplavah v Ho-

toveljski grapi poteka, vpraša pa glede sana-
cije plazu, ki se je pojavil v mesecu septembru, 
ter vpraša, ali je v letu 2016 predvidena tudi 
sanacija odcepa proti Vinharjem. 

Sanacija zadevnega plazu je v vmesnem 
času že skoraj v celoti zaključena, izvedljiva 
pa je bila s pomočjo dodatnih državnih sredstev 
za sanacijo poplav, ki jih je občina na osnovi 
obširnih strokovnih utemeljitev uspela dodatno 
pridobiti. Nadaljnja odcepa proti Vinharjem 
in proti Drnovšku pa bo morala občina finan-
cirati iz lastnih sredstev, predvidoma bodo dela 
zaključena v letih 2016 in 2017.

Janez Arnolj:
• vpraša glede vzpostavitve bankomata 

v Poljanah. 
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je bil 

novi bankomat ob intenzivnem posredovanju 
občine s strani Delavske hranilnice vzpostav-
ljen že pred sejo, in sicer na dosedanji lokaciji 
v središču vasi.

Stanko Bajt:
• vpraša glede vzpostavitve bankomata 

na Sovodnju. Župan bo skušal posredovati 
pobudo hranilnici tudi za bankomat na So-
vodnju.

Za navedeno postavitev bankomata s strani 
bank za zdaj ni ustreznega odziva.

• Vpraša, kdaj je pričakovati ureditev 
okolice šole na Sovodnju. 

Okolica šole je bila v vmesnem času že v 
celoti urejena, vključno s humusiranjem brežin 
in postavitvijo novih igral na otroškem igrišču 
za potrebe vrtca. Pred tem je bila na platoju pod 
šolo vgrajena mala komunalna čistilna naprava 
ter izvedeno asfaltiranje platoja. Ponovno je 
bila urejena in asfaltirana tudi dostopna pot do 
športnega igrišča ob šoli. 

• opozori na neprimernost ureditve ceste 
Sovodenj–Oblak–Jesenovec. 

Nadzor na navedi cesti bo ena privih nalog 
bodočega medobčinskega inšpektorata.

Mirjana Možina:
• prosi za posredovanje informacije glede 

pediatrije. 
Kot je na tekoči seji župan že povzel doga-

janje na to temo, je bilo že v letu 2014 s strani 
ZD Škofja Loka in Osnovnega zdravstva Gore-
njske predstavljeno, da ni mogoče zagotavljati 
dostave cepiva za ZP Železniki, Žiri in Gorenja 
vas na primerni temperaturi. Nadalje naj bi 
oviro pri opravljanju pediatrije na vseh treh 
lokacijah predstavljali neprimerni prostori. 
Občina je v septembru 2015 na podlagi navodil 
direktorice in pediatrinje ZD Škofja Loka 
uredila tudi prostore. Po ureditvi prostorov 
je občina v začetku septembra 2015 prejela 
uradni dopis ZD Škofja Loka z obvestilom, da 
se pediatrija do nadaljnjega več ne bo izvajala 
na dislokacijah in da je potrebno zagotoviti 
prevoz otrok na sistematske preglede in ce-
pljenja v Škofjo Loko. Dopisu je bil priloženo 
še mnenje razširjenega strokovnega kolegija 
pediatrije, da pediatri ne morejo opravljati 
svojega dela zaradi neprimernosti prostorov in 
nezmožnosti tehnično zagotavljati opravljanja 
pediatrije, kot je to potrebno. Vsi trije župani 
so sprejeli enotno zahtevo, da se pediatrija na 
vseh treh dislokacijah mora nadalje izvajati. 
Ob prisotnosti vodilnih OZG in ZD Škofja 
Loka ter vseh treh prizadetih občin je dne 22. 
10. 2015 na občini Gorenja vas  Poljane nato 
potekal sestanek glede dokončne razrešitve 
nastalih razmer, na katerem je bil Zdravst-
venemu domu Škofja Loka postavljen rok, 
da nemudoma uredijo vse potrebno za regis-
tracijo cepilnih mest, saj so občine pred tem 
že opravile svoj del naloge, torej zahtevano 
preureditev prostorov. Ker se je za ključni ra-
zlog za zapiranje pediatrije na dolinah izkazalo 
pomanjkanje pediatrov v ZD Škofja Loka, vse 
ostalo pa so bili le izgovori in zavajanje občin, 
je bila dodatno sprejeta obveza strokovnega 
direktorja OZG, da za prehodno obdobje 
poiščejo novega pogodbenega pediatra za delo 
v ambulantah na dolinah. Navedeno zavezo 

je OZG izpolnil in v januarju pričakujemo 
ponovno izvajanje sistematskih pregledov v 
pediatrični ambulanti v Gorenjih vasi. Ob tem 
teče tudi predhodnih postopek pridobivanja 
soglasij za razpis koncesije za pediatra, ki bi 
polni delovni čas deloval v občinah Gorenja 
vas – Poljane in Žiri, ki imata skupno skoraj 
3000 otrok, kar presega uveljavljene normative 
za eno pediatrično ambulanto.

• vpraša glede izbire izvajalcev zimske 
službe. 

Z izvajalci zimske službe so bile podpisane 
večletne pogodbe, ki bodo v novi zimski sezoni 
še vedno ostale v veljavi. K izvajalskim pogod-
bam so bile na osnovi predhodnih večkratnih 
pogajanj podpisani aneksi z znižanimi cenami, 
saj je v pretekli zimski sezoni, ki po sneženju 
ni bila med najbolj izdatnimi, strošek zim-
ske službe znašal skoraj pol milijona evrov. 
Dodatno racionalizacijo stroškov bo občina 
dosegla tudi z izvajanjem pluženja pločnikov 
v lastni režiji.

Helena Gorjan:
• opozori na nepregledno križišče ter ne-

varen prehod za pešce na koncu obvoznice v 
Gorenji vasi v smeri proti Žirem ter da no-
beden od dveh prehodov za pešce ni označen 
s prometnim znakom.

Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, 
je bila pobuda za postavitev ogledala v 
križišču ob koncu obvoznice, podana s strani 
občinskega Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, že posredovana pris-
tojnim. Prejeli smo tudi odgovor, da je pri 
dovoljeni hitrosti na obvoznici, ki je 50 km/h, 
v celoti upoštevana minimalna preglednost 
na priključkih, ki jo predpisuje Pravilnik o 
projektiranju cest. Predpisana minimalna 
preglednost pri priključevanju za navedeno 
hitrost je namreč 45 m, dejanska preglednost 
na lokaciji priključka pa znaša 75 m.

Prav tako smo s strani Direkcije RS za 
infrastrukturo prejeli obvestilo, da se prehoda 
za pešce  nahajata na območju križišč, zato se 
jih v skladu z veljavnimi predpisi ne označuje 
s prometnimi znaki.

Ciril Alič 
• predlaga, da se tehnična navodila za 

ureditev grbin uporabijo tudi v Poljanah 
pri pokopališču, kjer naj se grbina primerno 
uredi. Opozori še na pojav vode na cestišču 
pri pokopališču.

Za ureditev meteornih voda na cesti pred 
pokopališčem je bilo v vmesnem času izve-
deno naročilo za izgradnjo meteorne kanali-
zacije preko celotnega odseka. Glede grbin pred 
pokopališčem je predvidena njihova preured-
itev, po možnosti še v letu 2016.

Župan Milan Čadež

7. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, 
predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 7. seji občinskega sveta 15. oktobra. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 8. seje.
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Odkritje spominske plošče pri Koračinovih

Orožje skrila kar v domači hiši 
22. oktobra je bilo na pobudo Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Gorenj-
ska ob podpori Občine Gorenja vas - Poljane na hiši Koračinovih odkrito spominsko 
obeležje. V času osamosvojitvene vojne je bilo namreč tam tajno skladišče orožja.

V času osamosvajanja Slovenije je politični 
vrh SFRJ Sloveniji grozil z razorožitvijo njenih 
obrambnih struktur, Teritorialne obrambe in mi-
lice. Zato so odgovorni v največji tajnosti začeli 
skrivati orožje na zanesljive lokacije. Tudi na 
območju Postaje milice Škofja Loka je bilo tako. 
V oddelku v Žireh je bil takrat komandir Vladi-
mir Koračin, ki je dobil nalogo, da poišče tajno 
lokacijo. Skupaj z ženo Olgo sta se odločila orožje 
skriti kar na svojem domu v novozgrajeni hiši na 
Trati v Gorenji vasi, kar so sprejeli in potrdili tudi 
nadrejeni. Vladimir je orožje prepeljal kar s svojim 
avtomobilom, z ženo pa sta ga zakrila z gradbenim 
materialom. Kot sta povedala, tedaj nista mislila 
na nevarnost, ki je grozila njuni družini, pač pa 
predvsem na to, kako pomagati domovini. Bila 
sta edina, ki sta v Poljanski dolini skrivala orožje 

za milico. Ploščo sta odkrila župan 
Milan Čadež in predsednik PVD 
Sever Gorenjska Jože Mencin. 
Slavnostni govornik Brane Virant je 
poudaril pomen obeležja v spomin 
na zgodovinske dogodke in izjemen 
pogum posameznikov v odločilnih 
trenutkih osamosvojitve Slovenije, 
med katerimi sta bila tudi zakonca 
Koračin. Odkritje spominske plošče 
so s petjem obogatili otroci pevske-
ga zborčka Mavrica iz gorenjevaške 
šole pod vodstvom Neže Erznožnik, 
z igranjem na harmoniko pa Anja 
Koračin.

Jure Ferlan

Pri Brdarju v Vinharjah na turistični kmetiji Pri 
Ljubici se je 5. decembra zbrala množica obisk-
ovalcev na tradicionalni prireditvi v spomin na 
poljansko vstajo leta 1941. Nekateri udeleženci 
prireditve so prišli peš iz Poljan in Žirov.

Slovesnost, ki je prva v sklopu prireditev Po 
stezah partizanske Jelovice, sta organizirala 
Organizacijski komite za prireditve v Dražgošah 
in krajevna organizacija borcev za vrednote NOB 
Poljane. Kot je povedala predsednica slednje 
Milena Sitar, so se tu zbirali možje in fantje, ki so 
se priključili vstajnikom. Domačija je med vojno 
plačala visok davek, saj so padli gospodar in 
štirje sinovi. Preživela je hči Malka, ki je ostala na 
domačiji in nedavno praznovala 90-letnico. 

V programu so z domoljubnimi in partizan-
skimi pesmimi nastopili pevec Miha Križnar, 
harmonikarja Jože Dolenc in Anja Koračin ter 
skupina Cvet v laseh. Vojko Hobič je prebral 
pesem komandanta Blaža Ostrovrharja v spomin 
na 100-letnico njegovega rojstva. 

Slavnostna govornica je bila podpredsednica 
Zveze združenj za vrednote NOB Ljubica Jelušič. 
V svojem govoru je poudarila pomen poljanske 
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Slavnostni govornici Ljubici Jelušič so se ob 
koncu zahvalili s cvetjem. 

74. obletnica poljanske vstaje
vstaje v kontekstu medvojnega dogajanja. Kot 
posebnost je izpostavila dejstvo, da so vstaj niki 
bili oboroženi z orožjem starojugoslovanske 
vojske, ki so ga domačini našli zapuščenega na 
Rupnikovi liniji in ga v slutnji nadaljnjih spopadov 
spravili. Drugje so morali do orožja šele priti. Go-
vornica se je navezala še na aktualno dogajanje 
v svetu in pozvala k ustavitvi vojaških spopadov 
in drugačnemu reševanju konfliktov. 

Jure Ferlan
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Od leve prosti desni: Župan Milan Čadež, Jože Mencin, Olga 
in Vladimir Koračin

Plošča na hiši

Že v svoji prvi sezoni nastopanj na odprtem 
pokalnem prvenstvu Slovenije v motokrosu se je 
8letni Žak Oblak (član MK Jernejles) z Dolenje 
Dobrave veselil 3. mesta v skupnem seštevku 
razreda MX50 junior.

S 5. mestom na prvi dirki v Slovenskih Konjicah 
je dokazal, da sta z očetom od Žakovega tretjega 
leta starosti uspešno nadgrajevala tehniko in fizično 
pripravljenost, ki sta zelo pomembni v tem športu. 
V nadaljevanju sezone je formo z rednimi treningi 
na tehnično zahtevni progi Športnega parka Jernej
les v Žireh le še stopnjeval in jo obdržal tudi na vseh 
preostalih dirkah po poletnem premoru.

Uspešna prva sezona 
med najmlajšimi

Kljub ne najboljšim vremenskim razmeram je 
bilo od 12 razpisanih dirk v koledarju za sezono 
2015 izpeljanih 10 dirk (Slovenske Konjice, Pak-
rac, Orehova vas, Brežice, Mačkovci, Šentvid 
pri Stični), zadnji dve dirki v oktobru pa sta bili 
zaradi močnega deževja odpovedani. V tej seriji 
tekmovanj je točke osvojilo 24 tekmovalcev, 
starih od šest do devet let, iz Slovenije, Hrvaške, 
Madžarske in Češke.

Jesenski meseci niso namenjeni počitku. Poleg 
šolskih obveznosti, ki jih ni malo, Žak svoj čas 
namenja privajanju na nov motor za prihajajočo 
sezono 2016. Na sporedu pa je tudi nekaj trening 
dirk. Ena izmed teh se je 25. oktobra zgodila na 
Brniku, kjer je Žak v konkurenci 15 tekmovalcev 
osvojil svojo prvo zmago v karieri. Sezona brez 
podpore celotne družine, Motokros kluba Jernejles 
in zvestih navijačev ne bi bila tako uspešna.

Hvala vsem in vabljeni na motokros dirke v 
sezoni 2016.

Robi Oblak

Reševalna vaja jamarjev in 
gasilcev na Starem vrhu 

Konec novembra so na vaji reševanja iz 
žičniških naprav na STC Stari vrh uspešno 
združili moči člani Jamarskega društva Gore-
nja vas in Društva za raziskovanje podzemlja 
Škofja Loka. Sodelovali sta še enoti prosto-
voljnih gasilskih društev Poljane in Bukovica. 
Sodelujočim je šlo na roko tudi vreme.    P. N.
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Letošnja tekmovalna sezona se je pričela 
konec oktobra s 15. tradicionalnim karate turnir-
jem v Sevnici. Turnirja se je letos udeležilo 
enajst klubov, poljanskega pa je zastopalo 
šest članov. Aljaž Šubic je dosegel prvo, Erik 
Črešnovar drugo in Vid Pustavrh tretje mesto v 
kategoriji sanbon shobu kumite za 16 in 17 let. 

Poljanski karateisti

Ponovno žanjejo uspehe
Karate klub Ronin Poljane tudi letos še naprej žanje odlične uspehe. Tako kot prejšnje 
leto je bila ta jesen za njih zelo natrpana in hkrati zelo uspešna. Vrhunec sezone 
se je začel s 15. tradicionalnim karate turnirjem v Sevnici, nadaljeval s svetovnim 
prvenstvom v Mariboru in končal s pokalnim turnirjem v poljanski telovadnici.

Manica Demšar, 
Vesna Mudri in 
Tina Rihtaršič so 
tokrat vse osvojile 
tretje mesto v ka-
tah, vsaka v svoji 
starostni katego-
riji. 

V Mariboru med 
svetovno elito 

Niso se niti še us-
peli spočiti, ko so v 
začetku novembra že 
odšli v Maribor, kjer 
so potekali Svetovne 
igre otrok, Svetovni 
pokal za člane in 
vete rane in Svetovno 
prvenstvo za kadete 
in mladince. Tekmo-
vanj se je udeležilo 
več kot 1.000 tek-
movalcev iz kar 25 
držav.

Združeno reprezentanco Slovenije je ses-
tavljalo sedem članov poljanskega kluba pod 
vodstvom trenerja Jurija Šubica.

Že prvi dan se je v finale s svojim nastopom 
uvrstil Matic Proj, kjer je premagal močno 
konkurenco in osvojil 5. mesto. Ekipa, ki so 

jo sestavljali Aljaž, Erik in Vid, se je uvrstila 
v nedeljski finale, kjer jih je sicer premagala 
poljska ekipa, a so si kljub temu uspešno 
priborili drugo mesto. Prav tako se je v finale 
uvrstila Tina Rihtaršič in osvojila 6. mesto. 
Uspešna je bila tudi Vesna Mudri, ki se je v 
svoji kategoriji prebila v drugi krog, tam pa 
dosegla 11. mesto. Aleš Čadež, ki je na lansko-
letnem svetovnem prvenstvu v Tokyu osvojil 
3. mesto, pa se je letos prav tako izkazal in 
se s svetovnega prvenstva v Mariboru vrnil z 
bronasto medaljo.

V Poljane pripeljali kar 250 karateistov 
Naši karateisti so se domov vrnili utrujeni, 

vendar presrečni zaradi odličnih rezultatov. 
Ti so se nadaljevali tudi v domači dvorani, 
kjer so za piko na i poljanski borci uspešno 
organizirali prvi pokalni turnir JKA Slovenije 
2015. Sredi novembra se je v telovadnici OŠ 
Poljane zbralo 250 karateistov iz klubov JKA 
Slovenije, Slovenske zveze tradicionalnega 
karateja in SKIF zveze Slovenije. Iz poljan-
skega kluba se je tekmovanja udeležilo 17 
tekmovalcev.

Vsi so ponovno upravičili dober sloves 
našega kluba. Po prvi stopnički so posegli Klara 
Pustavrh, Jure Dolenec in Aleš Čadež, srebrno 
medaljo pa so si priborili Hana Oblak, Uroš 
Peternelj in Vid Pustavrh. Rado Mudri, Aljaž 
Novak in Matic Proj so tokrat osvojili odlična 
tretja mesta, Beti Črešnovar in Tina Rihtaršič 
pa 4. in 5. mesto. 

Poljanski karateisti in njihov trener Jurij 
Šubic so se torej kot vedno izkazali, v prihod-
nosti pa jim želimo še obilo takih uspehov.

Mojca Šubic

Na svetovnem prvenstvu (od leve proti desni): Jurij Šubic, Aleš Čadež, Tina 
Rihtaršič, Vesna Mudri, Erik Črešnovar, Vid Pustavrh, Aljaž Šubic
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Rezultati na memorialu se delno upoštevajo v 
slovenski državni ligi, v kateri strelci domačega 
društva sicer nastopajo z obema orožjema. 

Predsednik Strelskega društva (SD) Gorenja 
vas, Aleš Košir, je bil zadovoljen z udeležbo, saj 
se je memoriala udeležil znaten del slovenske 
reprezentance. Pojasnil je še, da v naslednjem 
letu načrtujejo spremembo koncepta tega tek-
movanja, saj bodo dali več prostora mlajšim 
tekmovalcem. Dogodek so organizirali s podpo-
ro občine in sponzorjev, ki so prispevali nagrade 
za tekmovalce. Ker je tekmovanje tako v soboto 
kot nedeljo potekalo cel dan, so poskrbeli tudi, 
da udeleženci niso bili lačni in žejni. 

Zmagovalec tekmovanja s puško za pokal 
občine, Kevin Venta iz SD Kovinar Ormož, je 
povedal, da mu je všeč organizacija tekmovanja 

Ržkov memorial

Državna tekma strelcev v Gorenji vasi
V telovadnici šole v Gorenji vasi je 14. in 15. novembra potekal 22. Ržkov me-
morial, poimenovan po nekdanjem aktivnem članu strelskega društva Gorenja 
vas Ivanu Ržku. Na papirnatih tarčah so se tekmovalci pomerili tako z zračno 
puško kot z zračno pištolo. Tekmovanje je potekalo na državnem nivoju.

v Gorenji vasi. Tu je tekmoval na papirnate tarče, 
ljubše pa so mu elektronske. Sicer tekmuje tudi 
v Bundes ligi v Nemčiji, kjer je strelski šport 
zelo razvit. Gašper Bernot iz SD Triglav 
Javornik je zmagal v 2. kolu 2. državne 
lige Gorenjske v tekmovanju s pištolo. 
Povedal je, da s sotekmovalci iz društva 
hodi v Gorenjo vas že devet let.

Gorenjevaško društvo se je sicer 
nedavno, po dveh letih del na Sokol-
skem domu, vrnilo v svoje prenovljene 
prostore v kleti stavbe, kjer bodo na 
strelišču nadaljevali s treningi. V času 
prenove so namreč gostovali v prostorih 
SD Škofja Loka v škofjeloški vojašnici. 
Del najemnine so s prostovoljnim de-
lom (odpovedjo honorarjem za treninge 

članov loškega SD) odslužili tudi gorenjevaški 
trenerji. Strelsko društvo deluje že 52 let in 
so člani gorenjske regijske strelske zveze, ki 
združuje 13 društev, na nacionalnem nivoju pa 
so povezani v Strelski zvezi Slovenije. Kot je 
še dodal Košir, strelci iz Gorenje vasi medse 
vabijo vse, ki bi jih ta šport zanimal.

Jure Ferlan

Telovadnica gorenjevaške šole se je čez vikend spre-
menila v strelišče.
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Namen dogodka ni le tekmovalne narave, 
temveč tudi želja in priložnost za druženje 
in spoznavanje drugih gasilskih društev iz 
Slovenije. Tekmovalci se pomerijo v prip-
ravi/spajanju sesalnega voda s priključitvijo 
na motorno brizgalno, in sicer je tekmovalna 
disciplina sestavni (prvi) del trodelnega napada, 
ki ga gasilci izvajajo v primeru požara. Zmaga 
ekipa, sestavljena iz šestih članov, ki je pri 
spajanju najhitrejša. 

»Tekmovanje je podobno tistemu, ki ga naše 
društvo sicer organizira v marcu, tekmovanje 
v spajanju sesalnega voda v spomin na Mirana 
Bogataja, letošnje je bilo že tretje zapored. 
Bomo pa omenjeno tekmovanje terminsko 
prestavili na november,« je pojasnil Boštjan 
Peternelj, poveljnik PGD Sovodenj, in povabil 
vsa društva, da se naslednje leto tekmovanja 
udeležijo, saj kot pravi, je važno sodelovati, ne 
zmagati. Pokale in medalje najboljšim ekipam 
sta podelila poveljnik GPO Gorenja vas  Pol-
jane, Roman Kokalj, in predsednik GZ Škofja 
Loka, Andrej Ambrožič. Preostale ekipe so pre-
jele priznanja in zahvale za sodelovanje. PGD 
Sovodenj se zahvaljuje sponzorjem, Mokos, 
Bife Sovodenj, Lesgal, Zidarstvo Šubic in Hi-
plex, ki so jim finančno pomagali pri izvedbi 
tekmovanja.

Lidija Razložnik

PGD Sovodenj

Sovodenjske 
gasilke najboljše
PGD Sovodenj je v novembru gostil 
gasilsko tekmovanje v spajanju se-
salnega voda, ki se ga je udeležilo 16 
ekip iz vse Slovenije. Gasilsko zvezo 
Škofja Loka so zastopali le članice in 
člani s Sovodnja, ki so dosegli odlične 
rezultate: članice A so bile prve, na 
tretje mesto so se uvrstili članice B in 
člani B.
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Sovodenjski gasilci so se dobro odrezali kot 
tekmovalci in kot gostitelji.

• 23. december od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu, Škofja Loka. 
Organizira RAS.

• 25. december ob 19.30: Božično-novoletni koncert mestnega pihalnega orkestra Škofja 
Loka v Športni dvorani Trata Škofja Loka. Vstopnina pet evrov. Vstopnice na voljo pri članih 
orkestra, na Info točki (stari Petrol), v TD Škofja Loka in uro pred koncertom na blagajni ŠD 
Trata. Organizira Mestni pihalni orkester Škofja Loka.

• 26. december: Novoletno srečanje. Dodatne informacije in prijave pri društvenih 
poverjenikih. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko dolino.

• 26. december: Štefanovanje in Štefanov tek po cestah in poteh Hotavelj. Organizira 
ŠDMH.

• 26. december ob 20. uri: Nočni pohod do mejnika 38. Organizira TD Sovodenj.
• 2. januar: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu. Organizira Občina 

Gorenja vas  Poljane.
• 2. januar ob 9. uri: Pohod na Bevkov vrh. Vodnik Viktor Kržišnik. Organizira PD 

Sovodenj. 
• 3. januar: 17. zimski pohod na Blegoš. Dodatne informacije in prijave pri Dragu Trčku na 

telefonski številki 031/364859. Organizira PD Gorenja vas.
• 4. januar ob 17. uri: Ura pravljic v krajevni knjižnici Gorenja vas.
• 4. januar ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v krajevni knjižnici Poljane.
• Do 6. januarja: Razstava slik, voščilnic in adventnih venčkov v Sirnici Pustotnik. 

Organizira KUD Trata Gorenja vas.
• 7. januar od 16. do 17. ure: Meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola v prostorih 

KŠPD Gorenja vas. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 8. januar ob 17. uri: Ura pravljic v izposojevalni enoti Sovodenj.
• 9. januar ob 9.30 uri: Košarkarska tekma: KK Gorenja vas : ŠD Extra fit (košarkarski 

turnir U-13) v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 9. januar ob 11.30 uri: Košarkarska tekma: KK Gorenja vas : KK Komenda (košarkarski 

turnir U-13) v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 9. januar: Občni zbor ŠDMH. Organizira ŠDMH.
• 9. januar ob 21. uri: Rock«n nov let v KD Sovodenj. Organizira KUD Sovodenj.
• 10. januar ob 10. uri: Košarkarska tekma: KK Gorenja vas : LTH Castings (Turnir 

U-11) v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 10. januar. ob 12. uri: Košarkarska tekma: KK Gorenja vas : ECE Triglav Kranj (Turnir 

U-11) v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 10. januar: Zaključek zbiranja fotografij nagradnega fotografskega natečaja z naslovom 

»Živali v gorskem svetu«. Fotografije se zbirajo do 11. januarja. Več informacij na spletni strani 
društva. Organizira PD Gorenja vas.

• 11. januar ob 16.30 uri: Polstenje copat v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Vodi Marinka 
Vidovič. Dodatne informacije in prijave pri Jani Rojc na telefonski številki 031/250723. 
Organizira KUD Trata Gorenja vas.

• 14. januar ob 17. uri: Otvoritev slikarske razstave V kuhinjskem predalu v knjižnici 
Škofja Loka. Organizira KUD Trata Gorenja vas.

• 14. januar ob 18. uri: Pričetek plesnih vaj – začetna stopnja v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas. Dodatne informacije in prijave pri Jani Rojc na telefonski številki 031/250723. Organizira 
KUD Trata Gorenja vas.

• 16. januar ob 18.30 uri: Košarkarska tekma KK Gorenja vas : KK Litija (3. SKL za 
člane) v telovadnici OŠ Poljane. Organizira KK Gorenja vas.

• 18. januar ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v krajevni knjižnici Gorenja vas.
• 18. januar ob 17. uri: Ura pravljic v krajevni knjižnici Poljane.
• 18. januar ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica v izposojevalni enoti Sovodenj.
• 23. januar ob 19. uri: Premiera Vaška scena v KD Sovodenj. Organizira KUD Sovodenj.
• 24. januar ob 15. uri: Igra Vaška scena v KD Sovodenj. Organizira KUD Sovodenj.
• 30. januar ob 15. uri: Igra Vaška scena v KD Sovodenj. Organizira KUD Sovodenj.
• 30. januar ob 19. uri: Igra Vaška scena v KD Sovodenj. Organizira KUD Sovodenj.

Kam decembra in januarja?
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Število nastopajočih je omejeno na 20. 
Mlado in staro iz Ljubnega in sosednjih vasi 
je napolnilo kulturno dvorano, godci veterani 
(večina že s sedmimi križi) pa smo veselo 

Srečanje starejših ljubiteljev frajtonaric

Poljancev so v Ljubnem vedno veseli!
21. novembra letos je bilo v prijetni vasici Ljubno na Gorenjskem zelo živahno. 
Pred leti je domačin Janez Grabnar organiziral prvo srečanje starejših ljubiteljev 
frajtonaric. Stvar se je prijela in letos je s prijatelji organiziral že peto srečanje. 

Jože Reven iz Kopačnice je ob harmoniki tudi zapel.
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zaigrali stare viže na frajtonarico – diatonično 
harmoniko.

Program že vsa leta hudomušno pove
zuje domačin, znanec z Radia Triglav, Franci 

Černe. Po uradnem delu smo bili nastopajoči 
povabljeni na kratko pogostitev, domačini pa so 
medtem v dvorani postavili mize, nato pa se je 
pričelo veselo druženje ob zvokih frajtonaric, 
ki je trajalo do poznih ur.

S Škofjeloškega smo letos sodelovali trije 
harmonikarji. Jože iz Kopačnice je ob igranju 
tudi zapel. Meni je pomagala z baritonom žena 
Valerija. Posebnega aplavza pa je bil deležen 
Mežnarjev Janez iz Jarčjega Brda. Ima že 85 
let in skupaj s sinom Janijem (bariton) in z 
vnukom Luko (ESklarinet) je zaigral kar nekaj 
lepih starih viž.

Srečanje ima  tudi namen, in sicer ohranjanje 
starega načina igranja, saj je danes tehnika 
igranja, ki jo uporabljajo mladi harmonikarji, 
precej drugačna, kot je bila v starih časih. Nič 
ni hudo, če se godcu kaj zatakne, obiskovalci 
v dvorani veselo zaploskajo in spodbudijo 
nastopajočega, da ponovno zaigra.

Vsako leto program popestrijo gosti: pevci, 
folklora, za naslednje leto pa smo povabljeni 
Poljanski orgličarji. Saj bo leto hitro naokrog 
in bo spet veselo!

Jože Dolenec

Ženski klub, ki na Poljanskem deluje komaj leto 
dni, je v tem času organiziral številne izobraževalne 
in družabne dogodke. Ob zaključku leta so se 
dekleta odločila, da popestrijo adventne dni Pol-
jancem in Gorenjevaščanom. Kot je povedala Tina 
Mlinar Rozinger, ki je bila organizatorka dogodka ob 
Luciji Krpič, so želele popestriti vzdušje ter ponuditi 
možnosti za nakup novoletnih daril.

11. decembra so adventno druženje pripravile 
pred Šubičevo hišo, na stojnicah so različni po-
nudniki ponujali ročno izdelane unikatne izdelke, 
od kvačkanega in klekljanega nakita, naravnih 

mil, keramike, ročno šivanih oblačil do izdelkov 
iz usnja. Otroci so na delavnici izdelovali okraske 
za novoletno smrečico. Z Marijo Prebil so priklicali 
božička, ki je prinesel nekaj daril in voščil vesele 
praznike. Nastopili so vokalni skupini Cantabile 
in Lira, Planinca, Folklorna skupina Zala Žirovski 
Vrh  ter Ansambel Kavalirji. Ob kuhanem vinu in 
čaju so se Poljanci ogreli v mrzlem večeru, ki je bil 
dobra napoved druženja prihodnji dan v Gorenji 
vasi. To je na osrednjem vaškem trgu minilo ob 
zvokih harmonike in prijetnem vzdušju. 

Damjana Peternelj

Štedientje znova zapeli  
in zaigrali v utrdbi

V naši občini je poleg velikih podzemnih 
utrdb Rupnikove linije na Golem vrhu in 
Hrastovem griču še ena na Hlavčih Njivah. V 
soboto, 12. decembra, jo je z obiskovalci na-
polnila skupina Štedientje, ki že tradicionalno 
vsako leto predstavi nabor svojih in drugih 
skladb. Program je povezovala Jana Jenko. 
Po glasbenem programu je sledil družabni del 
ob dobro obloženih mizah, za kar so poskrbeli 
domačini. Kljub precej nizki zunanji temperaturi 
v utrdbi ni zeblo. 

Jure Ferlan

Podzemna dvorana na Hlavčih Njivah je 
bila znova polna.
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Polansk in gorejnsk advent popestrila  
predpraznično vzdušje

Polansk advent je bil prva od prireditev, ki jo je gostila ploščad pred Šubičevo hišo. Tako naj 
bi na pobudo župana obeležili začetek vsakega letnega časa. 
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Semena smo posejali v dve enaki posodi. 
V prvi posodi so semena kalila in rastla le v 
zemlji, ki smo jo zalivali z vodo. V drugi po-
sodi smo posejali semena v kombinaciji zemlje 
in zelenih kock, ravno tako smo jih zalivali z 
vodo. Opazovali smo razlike in posebnosti pri 
rasti semen, vsakodnevno smo fotografirali in 
beležili spremembe pod enakimi pogoji (top-
lota, svetloba). Merili smo tekočino/vodo, ki 
jo je bilo potrebno dolivati v korita. 

Od marca do aprila 2015 (štiri tedne) smo 
spremljali razvoj rastlin v lončku z zelenimi 

Vrtec Dobrava

Dosegli so prvo mesto med eko vrtci 
Z otroki iz vrtca na Dobravi smo lansko šolsko leto sodelovali v pilotnem projektu 
Ekošole: poskus z zelenimi kockami – Green cubes (Urbanscape), ki ga je razpisalo 
podjetje Knauf Insulation iz Škofje Loke, in dosegli prvo mesto v državi.

kockami in v lončku brez zelenih kock, pri 
tem pa primerjali tudi količine vode, potrebne 
za njihovo zalivanje (tehtanje obeh posod pred 
zalivanjem in po njem). 

Pri tej projektni nalogi smo dosegli več 
ciljev: cilj podjetja je bil dokazati, da semena, 
ki so posejana v koritu, v katerem je kombi-
nacija zemlje in zelenih kock, bolje in hitreje 
uspevajo.

Glavni cilj pa je bil bistveno manjša poraba 
vode pri semenih, ki se bodo napajala iz zelenih 
kock in zemlje. Junija smo izvedeli, da smo v 

Na potepu po Ljubljani

kategoriji vrtcev zelo uspešno zastopali Vrtec 
Zala, saj smo dosegli prvo mesto v državi. 
Konec septembra smo na Eko konferenci na 
Brdu pri Kranju dobili tudi nagrado za naš trud 
pri raziskovalni nalogi: zelene kape s šiltom 
in vstopnice za vse otroke za ogled razstave z 
naslovom Voda v Mestnem muzeju Ljubljana. 

Na izlet v Ljubljano smo se odpravili 22. 
oktobra. 

Ogledali smo si ljubljansko mestno središče 
(Prešernov trg, Prešernov spomenik Tromos-
tovje, reko Ljubljanico, od daleč smo opazovali 
Ljubljanski grad). V Mestnem muzeju smo si 
ogledali razstavo Voda, ki nas je opomnila, da 
je voda zelo dragocena in da moramo z njo 
ravnati skrbno, saj marsikje po svetu ni več 
samoumevna in nič več temeljna pravica, je 
nujna dobrina za preživetje vseh živih bitij, a 
nas s svojo občasno destruktivno močjo hkrati 
opozarja na ranljivost in minljivost.

Z otroki  iz skupine Mavrice se še enk-
rat najlepše zahvaljujemo vsem, ki so nam 
pomagali pri izvedbi tega izleta: podjetju Knauf 
Insulation, Izidorju Selaku, ravnatelju OŠ Ivana 
Tavčarja, prevozniku Jakobu Klemenčiču, 
staršem otrok ter absolventki Karmen Demšar, 
ki nas je spremljala.

Lucija Kos

Najboljši odgovor bomo dobili, če se bomo 
povezali z življenjsko energijo in vzpostavili 
celovitost delovanja telesa in duha. Človek je 
nekje skozi zgodovino izgubil stik s samim 
seboj. Pozabil je na starodavno znanje povezo-
vanja z lastnim izvorom in privabljanja sreče. 
Od takrat naprej jo potihem, ne da bi se sploh 
zavedal, vztrajno išče. Dostikrat tudi na zelo 
neprimeren način. Obilica materialnih dobrin, 
beg v odvisnost in iluzije ne morejo nadomestiti 
nečesa naravnega.

Kot raziskovalka in iskalka življenjske modrosti 
ter študentka katedre Veduna, ki jo vodi dr. Mira 
Omerzel – Mirit, vas vabim na meditativne 

Meditacije

Povezovanje z življenjsko energijo
Življenjska energija je energija visokih frekvenc, ki jo urejajo naše telo, čustva 
in misli ter širi našo zavest. Način razmišljanja, čustvovanja in odzivanja, 
kakršnega smo vajeni, včasih povzroči zastoj pretoka energije, zato nastanejo 
anomalije. Lahko zbolimo, postanemo nesrečni, pojavijo se materialne izgube, 
skrhajo se medsebojni odnosi in podobno. Takrat je čas, da se vprašamo, kaj 
delamo narobe in zakaj so nastale blokade.

delavnice, kjer boste lahko ponovno vzpostavili 
harmonijo v sebi in tako posledično tudi z drugimi. 
Ustvarili bomo steber svetlobe in ljubezni, ki bo 
napajal vse, kar je dobrega, in razgrajeval vse, kar 
nam ne služi. Skupaj bomo doprinesli k razrešitvi 
kaosa na Zemlji in ohranitvi miru v Sloveniji. 

Vabljeni vsak ponedeljek ob 19. uri v Kul-
turni dom Poljane. Posebej dobrodošli so otroci. 
Potrebujete ležalko, toplo odejo in željo po 
spremembi v svojem življenju.

Meditacije so brezplačne. Ker pa obstaja 
kozmični daj–dam, lahko prispevate sami 
poljubni znesek, če tako čutite.

Dunja Škofic

Pravljična dežela Gorajte 
V letošnjem letu društvo Oddih Gorajte 

že šestič pripravlja projekt Pravljična dežela 
Gorajte. V novoletno okrašeni eko vasici in v 
družbi 28 živih pravljičnih likov v barvitih kos-
tumih se bodo otroci srečali s svetom pravljic 
in dedkom Mrazom.

Projekt je v lanskem letu navdušil že 7.000 
obiskovalcev. Letos bo ogled pravljične dežele 
možen v vsakem vremenu od 17. do 27. de-
cembra ob 15. in 17. uri, razen 25. decembra, 
ko tudi pravljični junaki počivajo. Otroci bodo v 
30 minut trajajoči predstavi  uživali v pravljicah 
Trnuljčica, Maček Muri, Sneguljčica in sedem 
palčkov, Zmaj Viharček in Pika Nogavička.

Več na www.pravljicnadezela-gorajte.si. 
P. N.

Liki v Pravljični deželi Gorajte
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Orjaški dežen je od dva do pet metrov visoka 
rastlina. K nam je prišel iz Kavkaza kot okrasna 
rastlina, ki so jo v Evropi in pri nas gojili v 
botaničnih vrtovih.  V zadnjih dveh letih so 
opazili njegovo pojavljanje v naravi v Kočevju 
in okolici, na Bledu ter v okolici Maribora. 

Spada med invazivne in ljudem izjemno 
nevarne kobulnice. Listi so globoko dlanasto 
deljeni s tremi do petimi pernato deljenimi roglji. 
Imajo značilen izrazito drobno nazobčan rob.  
Steblo požene iz korenike, podobne gomolju, 
in je na gosto posejano z dlačicami in temno 
rdečimi do škrlatnimi lisami. V začetku poletja se 
na izjemno dolgem steblu razvije več kobulastih 
belih ali zelenkasto belih socvetij, ki lahko v pre-
meru merijo celo do en meter. Semena dozorijo 

julija ali avgusta. Rastlina običajno cveti šele v 
tretjem letu, po cvetenju pa odmre. Razmnožuje 
se predvsem s semeni, ki so dolgoživa (do sedem 
let), občasno pa tudi vegetativno z razraščanjem 
korenike. Kot rečeno, je rastlina izjemno ne-
varna za človeka, nevarnost pa tiči v soku, ki je 
v celotni rastlini, ta pa v kombinaciji s sončno 
svetlobo povzroča hude poškodbe na koži. 

Zaenkrat v naravi še ni pogosta 
Na krajih, kjer so jo našli, je prisotna v maj

h nem obsegu, kar pomeni, da je šele na začetku 
širjenja v (pol)naravna okolja. Prav zato je 
pomembno, da jo poznamo in hitro odstranimo, 
tudi iz naših vrtov. Med odstranjevanjem je 
treba nositi zaščitna oblačila ter zaščitna očala, 
tako da ne pridemo v stik z rastlino. 

Če opazimo manjše rastline, jih enostavno 
izpulimo pri tleh, nato odkopljemo še koreniko. 
Osrednji del korenike odkopljemo vsaj do globine 
10 do 12 centimetrov in odstranimo še čim večji 
del koreninskega sistema. Večjim rastlinam 
najprej odrežemo steblo blizu korenike pri tleh, 
nato pa z uporabo lopate, krampa izkopljemo še 
koreninski del. Najbolje je rastline odstranjevati 
spomladi, poleti pa postopek po možnosti oziroma 
potrebi ponovimo. Če rastlino odstranjujemo v 
času cvetenja ali semenjenja, najprej odstranimo 
kobul, da preprečimo raztros semen. Če postopek 

večkrat ponovimo, se rastlina izčrpa in odmre. 
Odstranjenih rastlinskih delov ne kompostiramo 

ali odlagamo v naravi, ampak jih je treba odpeljati 
na ustrezno odlagališče odpadkov. Iz odrezanih 
cvetov se namreč še lahko razvijejo semena, prav 
tako se rastlina lahko širi z izkopanimi koreninami. 
Vse dele rastline sproti odlagamo v obstojno vrečo 
za smeti, ki jo na koncu trdno zapremo ter v celoti 
uničimo. Po uporabi zaščitne rokavice uničimo, 
ostalo opremo, vključno z orodjem, pa temeljito 
operemo (voda, milo, detergent).

Tadeja Šubic

Na Štajerskem je je po vseh drevesih dovolj, 
a zdravilne učinkovine ima le tista, ki raste na 
sadnih drevesih. Mislila sem, da jo težko dobiš, 
toda le s palico jo potreseš in se vejice kar lo-
mijo. Nabiramo jo pred zmrzaljo in v mesecu 
marcu. Prav lepo je pogledati krogle zelenja te 

zajedalske rastline v krošnjah dreves. V tujini 
belo omelo priznava uradna medicina. Vsebuje 
veliko zdravilnih sestavin: lecitin,  histamin,  
flavonoide ... Bela omela je tudi med sestavi-
nami zdravil proti raku. Uporablja se v obliki 
čaja, tinkture ali praška. Za čaj namočimo listke 
in tanka stebelca do tretjega kolena, nujno v 
hladno vodo in pustimo čez noč, da se namaka, 
potem precedimo in pijemo čez dan po požirkih. 
Listi morajo biti natrgani, da učikovine pridejo 
v vodo. Tinkturo naredimo tako, da zmečkane 
ali nasekljane liste damo v žganje, pustimo 
tri tedne in nato precedimo. V čaj ali vodo jo 
dodajamo po kapljicah ter uživamo deset dni, 
postopek potem ponovimo čez mesec dni. 

Verjetno je zares zdravilna, ker je tako slabega 
okusa. Promaga tistim, ki trpijo za kroničnim 
zaprtjem, preprečuje nastanek sladkorne bolezni, 
uravnava visok ali nizek pritisk. Rastlina sama 
ugotovi, kateri pritisk je potrebno zdraviti. 

Okrepi srce, vpliva na dvig imunskega 
sistema, odpravlja slabost, bruhanje, izpadanje 

las, nespečnost, izgubo apetita. Znanec je z 
njo uspešno zdravil raka, ne pomaga pa pri 
levkemiji. Bela omela sprošča živčevje, ga 
utrjuje in pomirja. Mazilo iz bele omele se 
uporablja za rane in ture. 

Daje upanje in ima čarobno moč 
Jagode bele omele so zelo lepe in še bolj 

strupene. Menda so iz voskastih jagod delali 
lepilo, saj se kar prilepijo na oblačila ali na 
tla, od koder jih je težko odstraniti, če jih po-
hodimo. Ste že kdaj opazili vejico bele omele 
na vhodnih vratih? V mnogih državah je bela 
omela obešena na vratih, saj prinaša v hišo mir 
in odganja zle duhove, je simbol sprave. Stara 
ljudstva so videla, da druge rastline pozimi 
počivajo, omela pa je med božičnimi prazniki 
polna življenja. Njeno zelenje ohranja upanje na 
prihod pomladi in novo življenje. Ima čarobno 
moč, saj naj bi varovala pred udarci strele in 
požari. Kelti so jo nabirali z zlatim srpom, saj 
je v njihovem jeziku beseda omela pomenila 
zdravilec vsega. Vikingi so verjeli, da ima tako 
moč, da obudi mrtve. Poljub pod belo omelo 
pomeni trajno prijateljstvo ali veliko ljubezen. 

Jana Rojc

Koristni nasveti: zdravilna bela omela 

Kelti so jo nabirali z zlatim srpom
Okrog petdesetega večkrat slišiš, da je po vstopu med Abrahamovce vse drugače. 
Nisem verjela, a je res. Za neprijetna vsakodnevna vročinska oblivanja sem pričela 
iskati pravo zdravilo in večkrat slišala, da take težave lahko odpraviš z belo omelo.
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Invazivke: orjaški dežen

Sok je zelo nevaren za ljudi
V Sloveniji je bila v zadnjem času v naravi opažena še ena zelo nevarna invazivna 
rastlina: orjaški dežen. Njen sok lahko povzroči v kombinaciji s sončno svetlobo 
zelo hude poškodbe na koži ljudi. Tudi njeno odstranjevanje je lahko nevarno. 

Začel se je 5. balinarski 
turnir na Golem vrhu

Gostilni Jager in Na Vidmu v sodelovanju z 
gorenjevaško občino nadaljujeta z zimskim bali-
nanjem v podzemni utrdbi na Golem vrhu. Igra se v 
dvojicah z lesenimi kroglami. Prvi polfinalni turnir je 
bil v soboto, 28. novembra. Med prijavljenimi ekipa-
mi so se pomerile tudi tri županske – gorenjevaška, 
škofjeloška in logaška. Kot je povedala Mateja 
Čadež iz gostilne Jager, vlada letos izjemno veliko 
zanimanje za udeležbo na turnirju. Poleg balinanja 
je omenjeno soboto potekal še voden ogled utrdbe 
in muzejske zbirke, obiskovalci so si lahko kupili 
izdelke lokalnih ponudnikov na manjši podzemni 
tržnici, poskrbljeno je bilo tudi za jedačo in pijačo. 

Drugi polfinalni turnir bo 23. januarja, veliki 
finale pa v soboto, 30. januarja prihodnje leto. 

Jure Ferlan
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Zbor, ki deluje že 27 let, veliko nastopa 
ob različnih priložnostih, prepeval je že ob 
100letnici Planinske zveze Slovenije in 100
letnici lovstva na Gorenjskem. Ob 20letnici 
so imeli slavnostni koncert in izdali zgoščenko 
z dvajsetimi narodnimi in lovskimi pesmimi. 
Izdali so tudi avdio zgoščenko Lovske pesmi 
in lovski običaji.

Vsako leto organizirajo koncert ob koncu 
leta kje drugje na Škofjeloškem, letos so jih v 
Poljansko dolino povabili člani Lovske družine 
Poljane. 12 pevcev se je predstavilo z lovskimi 
pesmimi ter v osrednjem delu s pesmimi Rudija 
Bardorferja. Poglavitni razlog je bil ta, da so z 
Ansamblom Rudija Bardorferja prepevali tudi 
člani vokalne zasedbe bratov Pleško, katere član 
je bil Ciril Pleško. 

Ta je bil zadnja leta tudi nepogrešljiv član 
lovskega pevskega zbora in je pred kratkim premi
nil, zato so se fantje sopevcu poklonili s skladbo 
Ob Sori, za katero je Pleško napisal besedilo. 

Koncert so popestrili gostje, Francetovi 
orgličarji, ki so se šele pred enim letom vpisali 
v tečaj v Poljanah, ki ga je vodil Marjan Ur-
banija. V skupini nastopajo Olga in Jernej 
Oblak iz Podobena, Saša Žaberl in Nika Lotrič 

iz Železnikov ter Marija in Nataša Zadnik iz 
Škofje Loke. Občinstvo so navdušili do te mere, 
da so že v rednem programu morali dodati še 
eno skladbo, lovci ob koncu pa kar dve. Lado 

Kot je pojasnila predsednica gorenjevaškega 
odbora Marija Knafelj, starejši radi prihajajo na 
tovrstna druženja (letos že četrtič zapored), saj 
s tem razbijejo enoličnost vsakdana, srečajo se 

s sovrstniki in živahno poklepetajo: »Srečanja 
so v Gorenji vasi najštevilčnejša, tu se zbere 
največ ljudi, ki so starejši od 75 let.« Krajevna 
organizacija na tem mestu vabi vse, ki se še 

Srečanje starostnikov 

Ohranjanje socialnih stikov tudi v jeseni življenja
Krajevni odbor Rdečega križa v Gorenji vasi že tradicionalno prireja predno-
voletna srečanja starejših v Gorenji vasi, Leskovici, Stari Oselici in Lučinah. 
Poleg kosila prostovoljke na vsaki lokaciji poskrbijo za krajši kulturni program. 
Dogodka, katerega namen je druženje in ohranjanje socialnih stikov v zrelejših 
letih, se v krajih udeleži od 25 do 80 starostnikov.

Krajevni odbor Rdečega križa Gorenja vas vabi vse 
občane k zbiranju finančnih sredstev v akciji Prižgimo 

luč v temi za Nevenko, ki že leta in leta živi v temi. 
Dar svetlobe lahko nakažete na TRR SI56 0700 0000 

0187 397, sklic 00230. Krajevna organizacija se že 
vnaprej zahvaljuje za vsak prispevek. 

Skupina Frklje deluje na Hotavljah od konca septembra naprej. Srečajo se vsak torek ob devetih.
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lj nikdar niso udeležili srečanja, da se jim nasled-
nje leto pridružijo na eni od omenjenih lokacij, 
saj se dosedanji udeleženci z veseljem in radi 
udeležujejo srečanj, ki jih organizirajo.

Ena od dejavnosti, ki ji organizacija namenja 
čas, je namreč skrb za starejše, ne glede na 
socialno preskrbljenost. 

Decembra je v Sokolskem domu potekala 
tudi zobozdravstvena delavnica. Krajevna 
organizacija med drugim organizira še zbi-
ralno akcijo oblačil, hrane, pomaga finančno in 
materialno, deli pakete s hrano, sadjem tistim, 
ki so zaradi takšnega ali drugačnega razloga v 
pomanjkanju. Glede na to, da je december čas 
pozornosti in obdarovanj, so prostovoljke prip-
ravile skromna darila za 300 upravičencev.

Prav tako na treh lokacijah potekajo druženja 
starejših, in sicer skupina Zarja z Bredo Boga-
taj v Gorenji vasi, Klas s Cilko Bohinc na 
Dolenji Dobravi in Frklje z Marijo Knafelj na 
Hotavljah. 

Lidija Razložnik

Škofjeloški lovski pevski zbor

Tokrat na letnem koncertu v Poljanah
Lovski pevski zbor, ki združuje pevce iz Škofje Loke ter Poljanske in Selške 
doline, se je drugo decembrsko nedeljo predstavil poslušalcem v Kulturnem 
domu v Poljanah.
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Dolenc iz Lovske družine Poljane se jim je 
zahvalil za obisk ter Daretu Prevcu, očetu Petra 
Prevca, ki je prav tisto popoldne zmagal na 
tekmi svetovnega pokala, podaril penino. Po 
lepih željah ob koncu leta so lovci vse skupaj 
povabili na zakusko, na kateri ni manjkalo 
dobrot iz divjačinskega mesa.     

D. P.
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V sezoni 2015 so redno nastopale štiri ekipe 
društva OPV Šport. Rok Turk je s sovoznico 
Blanko Kacin, ki jo je v drugem delu zamenjala 
Martina Lazar, pritiskal na plin (razen izjemo-
ma) Peugeota 208 R2, tandem Martin in Miran 
Mlinar je vozil MG ZR 105, Jure Jereb in Jani 
Drnovšček sta tekmovala z Volkswagen Polom, 
Simon Mlinar pa z Zastavo Yugom.

Državna prvaka divizije I. v reliju sta s 
štirimi zmagami (nastopila sta šestkrat) postala 
Martin in Miran Mlinar, a tudi preostale tri 
posad ke na večeru prvakov, ki ga po koncu 
sezone organizira AŠ2005 za najboljše tekmov-
alce, niso stale brez pokalov. V isti kategoriji kot 

Društvo OPV Šport

Uspešna sezona tako v državnem kot evropskem prvenstvu
Za društvo OPV Šport iz Lučin je odlična sezona. Ne le, da so osvojili ekipno 
državno prvenstvo v reliju, pohvalijo se lahko z več posamičnimi naslovi državnih 
prvakov in tretjim mestom v njihovi premierni sezoni za evropski reli pokal.

Mlinarja sta bila tretji 
najhitrejši tandem Jure 
in Jani, Simon Mlinar 
pa je sezono končal 
kot podprvak v mla-
dinskem državnem 
prvenstvu v reliju. 
Drugo mesto, in to v 
generalni razvrstitvi, je 
zasedel tudi Rok Turk, 
njegova sovoznica 
Blanka Kacin je bila 
na tretjem mestu med 
sovozniki, ker je se-
zono zaradi nosečnosti 
končala predčasno. 
Tudi v diviziji II. je 
s sovoznico Martino 
Lazar osvojil končno 

drugo mesto. »Sezona je bila res zelo uspešna in 
veseli smo, da je šla po naših pričakovanjih,« je 
povedal Tomaž Kavčič, gonilna sila društva.

Res pa je, da se niso nadejali takšnega rezul-
tata v generalni razvrstitvi, saj niso načrtovali, 
da se bo Turk s sovoznico udeležil toliko 
tekem za domače prvenstvo. »Za slovensko 
prvenstvo smo izbrali nekaj tekem, ki naj bi 
se jih Turk udeležil, prva med njimi je bil reli 
Saturnus Velenje, ki je štel tudi za evropsko 
prvenstvo. Ko je tam zmagal, smo videli, da 
smo konkurenčni tudi za osvojitev naslova 
državnega prvaka v generalni razvrstitvi. Tako 
smo se odločili, da se bomo borili tudi za ta 

naslov, in dobro nam je šlo do relija Hrvaška. 
Zatajila je tehnika in vsega je bilo konec,« je 
povedal Tomaž Kavčič.

Še bolj ambiciozno v novo sezono
O tem, da je Rok Turk evropsko sezono 

končal na tretjem mestu, je Tomaž povedal: 
»Pred zadnjo tekmo na reliju Sredna Gora 
v Bolgariji so trije vozniki na tretjem mestu 
razvrstitve imeli enako število točk, Rok jih je 
premagal in tako ostal na tretjem mestu v gen-
eralni razvrstitvi FIA evropskega reli pokala. 
In ne le to, na zadnji dirki je še drugič v sezoni 
prehitel vso evropsko konkurenco. Dokazali 
smo, da je tudi v Sloveniji mogoče postaviti 
avtošport na višjo raven. Seveda s pravim pris-
topom in voljo, vse skupaj zahteva tudi svoj čas 
in denar. Kljub težki ekonomski situaciji smo 
sezono izpeljali na nivoju, več kot dobro smo 
predstavljali naše kraje.« Za naslednje leto si 
bodo postavili še bolj ambiciozne cilje.

Kavčič si ob rezultatih, s katerimi Lučine 
in občino promovirajo tako po Sloveniji kot 
širše, želi, da bi od občine imeli podporo: »V 
letošnji sezoni nismo dobili niti evra, ker nismo 
izpolnjevali pogoja na razpisu za športne de-
javnosti, ki določa, da mora biti določen delež 
članov športnega društva iz občine. Tekmovalci 
res niso iz teh krajev, zastopajo pa društvo s 
sedežem v Lučinah, tekmovalci v tujini pa 
zaradi avtošporta poznajo našo občino.« 

Milka Bizovičar

Zahvala 
Vsem se iskreno zahvaljujem za udeležbo 

na mojem predavanju ‘Nepal po potresu. 
Ljubezen in sočutje na recept?’ ter še posebej 
za zbrane prostovoljne prispevke. Zbranih je 
bilo 1.562 evrov in 53 centov. Res veliko. Denar 
sem poslala v Nepal v Kathmandu na račun 
fundacije, za katero skrbi g. Zimba Zangbu 
Sherpa (bivši predsednik Nepalske planinske 
zveze  ‒ NMA). Sredstva se bodo uporabila za 
gradnjo in opremo šole, ki jo gradita g. Kovač iz 
Ljubljane in Planet TV v Nuwarkotu. G. Kovač 
je naredil tudi načrt šole. G. Zimba ima nadzor 
nad denarjem, ki sem ga poslala, in porabo, 
nakupom  materiala ... Povezan je z novinarko 
Planet TV-ja, Anjo Kovačič. Iskrena hvala!

Anda Perdan

Sredi novembra je v vsej svoji veličini zacvetel 
božični kaktus pri Martinčičevih v Zadobju. Kot je 
povedala ponosna lastnica Karolina, ga ima doma že 

nekaj let, vedno je cvetel, a tako kot letos, še nikoli. 
Žal cvetovi ne ostanejo dolgo. Takšen, kot je na 
fotografiji, je navduševal samo nekaj dni.        M. B.

Kaktus s stoterimi cvetovi

Ekipa OPV Športa na večeru prvakov
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Voščilo 
Spoštovane bralke, dragi bralci 

Podblegaških novic! 
Hvala, ker ste nas brali v starem letu. Tudi 

v prihajajočem letu si želimo, da bi nas 
radi in pogosto vzeli v roke. Vsem voščimo 

srečno, zdravo in obetajoče leto 2016! 
Naj bo prijetno, uspešno in naj se v vaše 

življenje zapiše z velikimi črkami. 
Uredniški odbor Podblegaških novic 


