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• Gradnja vodovoda se zamika
• Kanalizacija že skoraj v celoti zgrajena
• Tisoči na Festivalu praženega krompirja
• Prvošolci: najštevilčnejši vpis v zadnjih letih
• Poslovil se je Vladimir Kavčič
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Iz županovega
dnevnika

Obvoznica

• 1. 7. – Sestanek s predstavniki investitorja zaradi
plazovitega terena ob izteku
obvoznice Gorenja vas.
Zaključili smo, da se mora
pripraviti več predlogov izvedbe.
• 2. 7. – Prvi sestanek z vodstvom gorenj
skih upokojencev. Takrat smo dobili potrdi
tev, da bo letošnje srečanje na Visokem.
• 4. 7. – Na slavnostni seji sovodenjskih
gasilcev, ki so praznovali 60 let delovanja.
• 5. 7. – Na gasilski paradi in proslavi
PGD Sovodenj. Člani so se v preteklosti ob
naravnih nesrečah res izkazali, krajani pa so
jih nagradili z velikim obiskom na veselici.
• 6. 7. – Na srebrni maši gospoda Cirila
Isteniča v Javorjah.
• 9. 7. – Sestanek z AMD Zvezda za
avtomobilistično dirko GHD Lučine. Do dirke
je bilo treba še na treh mestih urediti cestišče.
• 10. 7. – Podpis pogodbe s Komunalo
Mežek d.o.o. o izvajanju storitev praznjenja
greznic in odvoza blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav.
• 14. 7. – Sestanek z županoma Žirov in
Železnikov na temo pediatrije v obeh dolinah. Smo enotnega mnenja, da ta storitev
mora ostati »doma«.
• 19. 7. – Z Rovtarji in županom Škofje
Loke smo se odpravili na kolesarjenje iz
Heiligenbluta v Zell am See, od koder nam
vračajo obisk v septembru.
• 23. 7. – Županu Mokronoga sem predstavil
priprave na 14. Festival praženega krompirja,
saj so naslednje leto oni organizatorji.
• 25. 7. – S KORK Javorje na obisku
pri Ožbetovi mami v Četeni Ravni ob njeni
90-letnici.
• 25. 7. – Na slavnostni seji poljanskih
gasilcev, ki so praznovali kar 120 let in so
najstarejše društvo v naši občini.
• 31. 7. – Novinarjem smo predstavili podvig
slabovidnega Janeza Cankarja, ki se je s spremljevalci od doma na Dobravi podal na Triglav in
pot premagal v rekordnih dobrih 15-ih urah.
• 17. 8. – Na Visoški njivi smo prikazali
izkop krompirja na star način in bili deležni
velikega zanimanja.
• 20. 8. – Na ocenjevanju kranjske klobase
pri Kulinariki Jezeršek v Sori.
• 23. 8. – Na srečanju diabetikov Poljanske doline v Vinharjih.
• 28. 8. – Novinarjem smo predstavili
prireditev 14. Svetovni festival praženega
krompirja na Visokem.
• 29. 8. – Na srečanju gasilskih veteranov
Gasilske zveze Škofja Loka, ki je bilo v
kozolcu na Visokem.
• 31. 8. – Semanji dan v Sestranski vasi,
kjer smo po maši blagoslovili nove klopi
ob kapelici.

Po zagotovilih Direkcije RS za ceste bo gorenjevaška obvoznica predvidoma zaključena
do februarja 2015, saj dela potekajo po predvidenem terminskem načrtu.

Foto: arhiv DRSC

Dela potekajo po načrtih

Dokončanje del in preusmeritev prometa
z dosedanje ceste, ki pelje skozi središče, bo
razbremenila tamkajšnje stanovalce in tudi
povečala prometno varnost. Izvajalci del Mapri
Proasfalt s partnerji so že uredili protipoplavno
zaščito na desnem bregu Poljanske Sore in
zgradili protipoplavni zid na levem bregu reke.
Pisali smo že, da so zgradili tudi prehod za
dvoživke in zid pri gasilskem domu. Uredili
so večji del meteorne kanalizacije in podporni
zid na koncu trase. Na Direkciji RS za ceste
(DRSC) so povedali, da trenutno izvajalci
dokončujejo urejanje meteorne kanalizacije,

Foto: arhiv DRSC

Dodatna dela so se pojavila zaradi sprožitve plazu pri gradnji dela cestišča na priključku obvoznice na obstoječo regionalno cesto.

Ključna pri gradnji obvoznice je bila izgradnja
protipoplavnega zidu na levem bregu Sore.

Naslednja številka: 24. oktobra
Vaše prispevke za oktobrsko številko Podblegaških
novic pošljite do 8. oktobra 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!

prestavitve komunalnih vodov in pripravljajo
tako imenovano kamnito gredo voziščne konstrukcije. Jih pa v prihodnjih petih mesecih čaka
še precej dela. Kot so dodali, bodo v jesenskih
in zimskih mesecih, odvisno od vremenskih
razmer, uredili še robne elemente vozišča,
postavili protihrupne ograje in javno razsvetljavo, uredili krajinsko arhitekturo, na koncu bo
sledilo še asfaltiranje vozišča. »Dela potekajo
po predvidenem terminskem načrtu in bodo
zaključena predvidoma do februarja 2015,« so
v odgovoru še zapisali na DRSC.
T. D.
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Vodovod

Več dejavnikov botrovalo zamiku gradnje
Gradnja vodovodnega sistema in podsistemov, ki se v občini gradijo v sklopu
operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore in ki je delno sofinancirana tudi iz
evropskih sredstev, je v zadnji fazi. Dokončanje del je bilo sprva predvideno za
konec oktobra, a so izvajalci zaradi vremenskih razmer slab mesec v zamudi, kar
bo, kljub temu da dela ponekod potekajo sedem dni na teden, težko nadoknaditi.
»Dela so do začetka poletja potekala po planih,
nato pa so slabo vreme, zamiki katastrskih mej
na nekaterih območjih, zahtevna gradnja v dolomitni podlagi, gradnja v podtalnici, gradnja pod
delnimi in popolnimi zaporami cest, poškodbe
starega cevovoda (stare salonitne cevi pokajo
zaradi tresljajev, ki jih povzroča gradnja) terjali
svoj davek in do danes smo si nabrali slab mesec
zamude, ki jo bomo težko nadoknadili. Na nekaterih odsekih se dela izvajajo sedem dni v tednu,
kolikor nam seveda vreme dopušča,« je situacijo
pojasnil vodja projekta na Občini Gorenja vas Poljane Bernard Strel. Kot je še dodal, skušajo
problematiko reševati tekoče, da se napredovanje
del ne bi še dodatno oviralo, a imajo zaradi slabega
vremena težave pri vzpostavljanju prvotnega
stanja. Ob tem se zahvaljuje lastnikom zemljišč
za njihovo potrpežljivost in razumevanje.

Jesen bo vroča

Vgrajenih 95 odstotkov vodovoda

Izvajalci del, podjetje IPI, so že zgradili
15,674 kilometra vodovoda od skupno potrebnih
16,463 kilometra. Na Trebiji in v Poljanah morajo vkopati še 789 metrov cevovoda, dokončati
pa je treba še dela na vseh objektih, zunanji
ureditvi in dostopnih poteh. Poleg vkopa cevovodov namreč gradijo še štiri nove vodohrane,
tri prečrpalne postaje, klorinatorsko postajo,
temeljito pa so prenovili tudi zajetje Milostovka
v hotoveljski grapi. Gradbeno so zaključeni vsi
objekti, razen vodohrana Kovnica, kjer so bila
dela, kot pravi Strel, zelo zahtevna zaradi strmega
terena in nestabilne zemljine, a da je najtežji
del že za njimi. Trenutno se vgrajujejo strojne
in elektro inštalacije po vodohranih, sodobni
nadzorni sistem, dokončujejo zunanjo ureditev
in urejajo dostopne poti do objektov. Izvajalec
storitev inženiringa in nadzora je podjetje Projekt iz Nove Gorice. Strel je ob tem izpostavil
zahtevnost vgradnje strojne opreme, elektro
inštalacij in nadzornega sistema, ker je celotni
sistem zelo kompleksen in tvori povezano celoto.
Zelo zahtevna bo po njegovih besedah tudi faza
polnjenja sistema z vodo, funkcionalni preizkus
in umerjanje sistema.

vsem za primarne in sekundarne cevovode, ki
napajajo posamezne ulice ali cela naselja. Posa
mezne objekte, ki bodo ločeno oz. samostojno
priključeni na novozgrajeni vodovodni cevovod,
pa bodo po besedah Strela začeli priključevati
spomladi prihodnje leto. »Pričakujemo, da bo
prevezovanje in opuščanje starega izrabljenega cevovoda trajalo kar nekaj mesecev in bo
predvidoma zaključeno jeseni prihodnje leto,«
je zaključil Strel in dodal, da bodo o poteku
priključevanja posameznih objektov na novozgrajene vodovodne cevovode krajane obveščali
preko tiskanih obvestil in medijev.
Tina Dolenc

Semafor na Visokem
ostaja še vsaj v letu 2015

Prvi priklopi
v jesensko-zimskih mesecih

Prve uporabnike bodo začeli priključevati
na novi vodovodni sistem in podsisteme že v
jesensko-zimskih mesecih letos. Tu gre pred-

Foto: Bernard Strel

Strel upa, da jim bo vreme bolje služilo v
septembru in oktobru, saj morajo biti do 30.
oktobra zaključena vsa dela, narediti morajo
tehnične preglede objektov in odpravljene
morajo biti vse bistvene pomanjkljivosti za
pridobitev uporabnih dovoljenj. Ob upoštevanju
tudi gradnje kanalizacijskega sistema morajo
skupno pridobiti sedem uporabnih dovoljenj.
Kot je dejal Strel, bo zato jesen vsaj s tega
zornega kota, če že ne tudi vremensko, zelo
vroča. Pogodbeni rok je sicer težko dosegljiv,
vendar še vedno upajo, da bodo zadevo uspešno
zaključili. »Gradnja vodovodnega in kanalizacij
skega sistema sta naša najpomembnejša projekta, ki bosta v funkciji od 80 do100 let. Zdrava
pitna voda pa predstavlja najpomembnejši vir

življenja, zato moramo biti potrpežljivi, ker se
prav na koncu vgrajujejo oprema in naprave, ki
so srce sistema,« je dodal.

Krajanom se na Občini zahvaljujejo za
potrpežljivost in razumevanje, ker zaradi izdelav
posameznih prevezav in poškodb starega
cevovoda, ki nastajajo med gradnjo, občasno
prihaja do motenj pri oskrbi s pitno vodo.

Gradbeno so zaključeni vsi objekti, razen vodohrana Kovnica, kjer so bila dela zelo zahtevna
zaradi strmega terena in nestabilne zemljine.

Z Direkcije Republike Slovenije za ceste
(DRSC) so sporočili, da so pridobili tehnično
dokumentacijo za trajno sanacijo plazu na
Visokem, ki že nekaj časa ovira promet. A
urejena dokumentacija še ne pomeni, da bodo
območje plazu v doglednem času uredili in
umaknili semafor. »Projektno dokumentacijo
je treba še recenzirati in začeti javni postopek
za izbor izvajalca del,« pojasnjujejo na DRSC,
ob tem pa dodajajo, da sredstva, ki so zanje
predvidena s proračunom v letu 2015 izvedbe
sanacije tako ali tako ne omogočajo. Vrednost
investicije je ocenjena na 800.000 evrov.
Še vsaj prihodnje leto se bomo torej po
zdajšnjih napovedih ustavljali na semaforju,
ki pa zdaj deluje drugače, kot smo bili vajeni
v preteklosti. Časovno odvisni semafor so na
pobudo občine zamenjali s prometno odvisnim, kar pomeni, da rdeča luč ne posveti več
v enakih časovnih intervalih, ampak glede na
število vozil, ki jih zazna senzor. To po besedah
DRSC omogoča boljšo pretočnost prometa.
M. B.
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Terminski plan praznjenja po naseljih za leto 2014
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Praznjenje pretočnih greznic
in prevzem blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav
Na območjih brez javne kanalizacije spada
praznjenje greznic in odvoz mulja iz malih
komunalnih čistilnih naprav med obvezno gospodarsko javno službo, ki jo na območju občine
Gorenja vas - Poljane izvajajo v okviru našega
režijskega obrata. Ker ta ne razpolaga s specialnimi komunalnimi vozili, storitev izvaja podizvajalec Komunala Mežek d.o.o., ki je bil izbran z
javnim razpisom kot najugodnejši ponudnik. Do
oblikovanja cene skladno z državno metodologijo
se bo zaračunavala le storitev odvoza, ki znaša
70 evrov brez DDV za reden odvoz in 80 evrov
brez DDV za izreden odvoz, oba za količino do 4
m3 gošče ali mulja. Storitev bo zaračunala občina
na položnici za komunalne storitve.
Reden odvoz se bo izvajal po terminskem
planu (v tabeli levo), in sicer na način, da bo
izvajalec storitve pisno obvestil uporabnika
storitve. Obvestilo bodo občani prejeli pred
načrtovano izvedbo storitve.
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7

Udeleženci mednarodnega
posveta na strokovni
ekskurziji v RŽV
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Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo na
Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani je v
sodelovanju s Slovenskim rudarskim društvom
inženirjev in tehnikov pripravil že 15. strokovno
posvetovanje z mednarodno udeležbo na temo
gospodarjenja z odpadki. Konec avgusta je preko
60 udeležencev iz več evropskih držav prisluhnilo
strokovnim predavanjem na Naravoslovnotehniški
fakulteti. Del druženja pa so namenili tudi strokovni
ekskurziji, kjer so se v Rudniku Žirovski vrh seznanili
z zapiranjem in sanacijo rudnika. Docent doktor
Jože Kortnik, predavatelj na Naravoslovnotehniški
fakulteti in član domačega znanstvenega odbora
posvetovanja, je ob tem povedal: »Ena od vodilnih
tem so tudi stara bremena, zato so nam tu pokazali, kako pri nas zapiramo rudnike in kako lahko
ta znanja, našo uspešno prakso, prenesemo
tudi ven, v druge države.« Udeleženci so tako v
sklopu ekskurzije v Rudniku Žirovski vrh v zapiranju najprej prisluhnili predavanju domačega
strokovnjaka, geologa Ivana Gantarja o zapiralnih
delih in trenutnih aktivnostih podjetja. Zatem so si
ogledali stanje že saniranega odlagališča jamske
jalovine Jazbec ter odlagališča hidrometalurške
jalovine Boršt, kjer pa so se sanacijska dela zaradi
plazenja terena nekoliko zavlekla. »Predvsem so
jih zanimali geokemični procesi, izcedne vode in
sistem monitoringa. Slovenski udeleženci pa so
največ spraševali o zakonodaji, po kateri v rudniku
trenutno izvajajo zapiralna dela,« je povedal Gantar.
Damjana Peternelj

5

KS Trebija

(Ne)upravičeni do nižjega plačila
komunalnega prispevka?

Foto: D. P.

V začetku septembra so se na zboru krajanov na Trebiji srečali župan in sodelavci
občinske uprave s krajani Trebije, Podgore in Fužin. Ti so prepričani, da so od
leta 1998 dalje plačevali prostovoljni prispevek za izgradnjo kanalizacijskega
in vodovodnega omrežja, kar bi morala občina upoštevati kot olajšavo pri
določanju komunalnega prispevka.

Na Trebiji so kanalizacijo že gradili konec 90-ih.

V zapisnikih KS dogovori
s prejšnjo občinsko oblastjo

Krajevna skupnost (KS) Trebija je 1997
sprejela sklep, da bodo krajani prostovoljno
plačevali nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ) za namene kasnejše izgradnje
kanalizacijskega omrežja. Kot se spominja Bogo
Žun, tedaj predsednik KS Trebija, so istega leta na
občini naredili projekt za kanalizacijo, ločeno za
fekalno in meteorno vodo, zato so se krajani tudi
odločili za prostovoljno plačevanje. Peter Trček,
ki je bil pobudnik prvega srečanja krajanov (to
je bilo že julija letos), pravi: »To je jasno tudi iz
dokumentacije, za to smo se krajani odločili v soglasju s takratnim županom Jožetom Bogatajem.«
Kar zapisnik zbora krajanov marca 1997 potrjuje.
Župan je namreč takrat predlagal, da bi se tudi v
KS Trebija za strnjeni naselji Trebija in Podgora
uvedla ‘taksa za stavbno zemljišče’, in še, da bi se
tako zbrana sredstva porabila za delež pri kanalizaciji in čistilni napravi in podobnih investicijah v
kraju. Povprečni znesek je, kot piše, okrog 6.000
SIT letno na hišo, o predlogu pa odločajo vaščani
sami. Sklep so krajani sprejeli oktobra istega leta
na zboru krajanov, kar ponovno potrjuje zapisnik:
»Za pokritje dela stroškov bi krajani prispevali s
plačilom takse za onesnaževanje okolja in prispev
kom od stavbnih zemljišč. Ker v naši KS še ni
bilo uvedeno plačevanje od uporabnih stavbnih
zemljišč, je to nekatere precej motilo, vendar je na
splošno prevladalo mnenje, da je lažje plačevati
letno nekaj tisočakov kot pa hkrati večje vsote.«
In še vsebina sprejetega sklepa: »Pristopi se k
plačevanju nadomestila za stavbno zemljišče na
Trebiji in v Podgori s 01. 01. 1998 (za kanalizacijo).
Kanalizacija bi se zgradila postopoma letno, po
finančnih zmožnostih Občine in sredstvih RS.«
Takratni župan Jože Bogataj danes potrjuje,
da to vse drži: »To je bilo res takrat sprejeto in
z naše strani obljubljeno. Zapisnike bi se moralo
upoštevati, saj je bilo tako rečeno. Zakaj pa bi
se krajani takrat odločili plačevati, če ne bi bilo
dobro zanje?«
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Sklep, sprejet na zboru krajanov 1997,
sporen

Sedanji župan Milan Čadež ob tem pravi: »Vsi
nesporazumi res izvirajo iz tega sklepa, sprejetega
na zboru krajanov 1997, kjer se je soglašalo s
pričetkom plačevanja NUSZ za območje Podgore
in Trebije. Plačevanje slednjega pa se je začelo šele
po sprejemu odloka o NUSZ, ki so ga občinski
svetniki sprejeli 10. 7. 1998. Problem je, ker je
ta odlok določil plačilo NUSZ za celotno dolinsko območje naše občine. Nekatera območja so
NUSZ plačevala že dolga leta pred tem. Poseben
status glede KS Trebija pa v odloku iz leta 1998
ni nikjer zapisan. Kot je namreč že takrat velevala
zakonodaja, se NUSZ lahko plačuje samo za tisto
komunalno infrastrukturo, ki je že zgrajena, zato v
KS Trebija kanalizacija v obračun ni bila vključena,
ker je ni bilo.«
Iz naslova NUSZ se v KS Trebija letno zbere
okoli sedem tisoč evrov, vsa sredstva pa se nato s
proračunom vrnejo nazaj v krajevno skupnost, ki
jo porabi za različno komunalno opremo. »Razen,
če občina,« še pojasnjuje Čadež, »sama v krajevni
skupnosti izvaja kakšno večjo investicijo. Takšna
poraba je jasno navedena v vsakem proračunu
že od vsega začetka in kot kažejo zapisniki sej
občinskega sveta, ji ni noben občinski svetnik pri
sprejemu proračuna nikoli nasprotoval. Za obsežne
investicije na Trebiji in v Podgori je sicer občina
uspela pridobiti izjemno veliko nepovratnih sredstev, kljub temu pa moramo samo na tem območju
dodati še preko 800.000 evrov lastnih sredstev za
primarne, sekundarne kanale, priključke in dodatna
urejanja cest. K temu je potrebno dodati še vse
stroške gradnje vodovoda, za katerega pa občani
komunalnega prispevka ne bodo plačevali, saj so
že priključeni na javni vodovod.«

Za upoštevanje vseh vplačil
ni zakonske podlage?

Katera vlaganja krajanov bodo torej na občini
upoštevali pri določanju vrednosti komunalnega
prispevka ob skorajšnjih priklopih na kanalizacij

sko omrežje? Župan Čadež je na zadnjem srečanju
s predstavniki krajanov zagotovil, da to ne bodo
‘prostovoljna’ plačila NUSZ od 1998 dalje, ampak
le prostovoljni prispevki v izgradnjo kanalizacije,
ki pa so jih krajani prispevali že konec 80-ih let.
Takrat naj bi namreč izgradili kanalizacijski kanal
od Jakoponca do predvidene čistilne naprave ob
Sori. Krajani so s KS takrat tudi podpisali pogodbe.
»Upoštevali bomo prispevke krajanov Trebije, ki
so jih že v letu 1989 plačevali namensko za gradnjo
kanalizacije. Na zadnjem sestanku 8. septembra je
bilo namreč konkretno predstavljeno, da je kanalizacija tudi že bila zgrajena, ampak ne uporabljena
in da so krajani Trebije poleg sredstev vložili tudi
veliko ur dela. S predstavniki KS Trebija smo
zato dogovorjeni, da zberejo dokumentacijo o
navedenih plačilih in vloženih delovnih urah, da
jih bomo lahko upoštevali v čim večji meri.« Za
že izgrajeni kanal od Jakoponca do predvidene
čistilne naprave ob Sori so sicer ob gradnji nove
kanalizacije in vodovoda v sklopu Porečja Sore
ugotovili, da je – neuporaben.
Župan Čadež je tudi prepričan, da bodo šli
maksimalno nasproti krajanom: »Trebija je glede
plačevanja prispevka za kanalizacijo v 80-ih posebnost, ki jo moramo upoštevati. Obenem pa moramo
skrbeti, da se veljavni odlok o NUSZ uporablja
za vse občane enako, saj kanalizacijo in vodovod
gradimo tudi po drugih naseljih občine, kjer prav
tako od leta 1998 ali še dlje redno plačujejo NUSZ.«
Malo manj so s tem zadovoljni krajani. Bogo Žun
meni: »Zgodilo se je celo, da smo zadnji prišli na
vrsto, povsod je bila kanalizacija prej narejena kot
pa v Podgori in na Trebiji.« Peter Trček pa dodaja:
»Sklepov zbora krajanov marca 1997 in oktobra
istega leta, da se začne z januarjem 1998 plačevati
NUSZ izključno za vodovod in kanalizacijo na
Trebiji in v Podgori ter taksa za onesnaževanje
voda, pa občinska uprava z županom ne priznava.
In sicer je njihov izgovor ta, da so se vsa ta sredstva vračala nazaj v KS Trebija in da ni zakonske
podlage za upoštevanje le-tega.«

Krajani se čutijo opeharjene

»Čutimo se opeharjene za vsa ta leta plačevanja.
Menimo, da bi se morala zgraditi kanalizacija v celi
občini in da bi morali vsi plačati enako vzdržne
cene v dani situaciji, ne pa nekateri nič, drugi pa
nerazumne zneske nesprejemljivega. Tudi bivši
predstavniki KS Trebija, člani komisije, so jasno
povedali, kako in kaj se je takrat dogajalo in da jim
ni vseeno, saj se čutijo odgovorne. Takratni župan
Jože Bogataj je na zboru krajanov jasno povedal,
da bodo ta sredstva izključno za vodovod in kanalizacijo na Trebiji in v Podgori. Na tej točki smo
se tudi razšli brez dogovora o priznanju le-tega,«
Trček pojasnjuje izkupiček zadnjega srečanja z
županom in občinsko upravo.
Krajani obeh naselij bodo tako morali (razen
tistih, ki so lastna sredstva vložili za izgradnjo v
80-ih letih) komunalni prispevek za kanalizacijo
plačati v celoti. Se pa sprašujejo, ali je bila zakonodaja konec devetdesetih res toliko drugačna
od te, po kateri sedaj na občini tolmačijo njihova
pretekla vplačila.
Damjana Peternelj

Nevarna najdba na gradbišču
gorenjevaške obvoznice

V primeru najdbe takega predmeta se ga ne
dotikamo, ampak o najdbi takoj obvestimo
regijski center za obveščanje na številko 112
ali policijo na 113. Na nevarnost opozorimo še
druge in kraj najdbe zapustimo. V bližini tudi
ne kurimo ognja in ne uporabljamo zažigalnih
sredstev.

Močan pok je v sobotnem popoldnevu prestrašil
marsikaterega Gorenjevaščana. V naslednjih
dneh so bili ob nadaljevanju del na gradbišču
dežurni pripadniki enote za zaščito pred NUS,
da so sproti pregledovali teren.

Pred priključevanjem bo občina vsakega lastnika objekta posebej obvestila o
možnostih in postopkih priključitve.

Plačilo komunalnega prispevka

Komunalni prispevek se plača v dveh enako
velikih obrokih, pri čemer prvi zapade v plačilo
v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe in drugi v
3 mesecih po izdaji odločbe. Ključno dejstvo je,
da so merila za izračun komunalnega prispevka,
torej tudi cene komunalne opreme na m² površine
objekta enake na območju celotne občine, kot to
zahteva občinski odlok o odmeri komunalnega
prispevka. Lastniki objekta lahko že sedaj na občino
vložijo vlogo za informativni izračun komunalnega
prispevka, obrazec vloge za informativni izračun
pa je na voljo na spletni strani občine.
Za enostanovanjski objekt neto tlorisne površine
150 m² na 400 m² veliki parceli bi po odločbi,
izdani julija 2014, komunalni prispevek znašal
1.737,94 evra, za nekoliko večji objekt (250 m²
neto tlorisne površine) na parceli 550 m² pa bi
znašal 2.507,60 evra.

Jure Ferlan

Najdena neeksplodirana sredstva so življenjsko nevarna, povzročajo pa tudi materialno škodo.

Priključevanje na
kanalizacijski sistem
Občani bodo morali oddati vlogo za priklop
in izdajo soglasja za priključitev, v katerem se
določi tudi trasa hišnega priključka. Po izdaji
soglasja se odmeri komunalni prispevek, katerega višina je odvisna od namembnosti in
velikosti objekta ter površine parcele objekta.

S policijske uprave opozarjajo, da je pri najdbah neeksplodiranih sredstev potrebna skrajna
previdnost, saj kljub starosti lahko ob nepravilnem ravnanju z njimi še vedno eksplodirajo.

Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje

Med gradbenimi deli na gorenjevaški obvoznici so delavci 9. avgusta naleteli na nevarno
najdbo. Kot navaja policijsko poročilo PU
Kranj, je bagerist gradbenega podjetja našel več
kosov neeksplodiranega streliva. O dogodku
so bili obveščeni bombni tehniki policije in
delavci enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) iz Uprave RS
za zaščito in reševanje. Ti so z detektorji kovin
podrobno pregledali območje gradbišča in našli
25 kosov iz časa druge svetovne vojne. Med naj
denimi eksplozivnimi sredstvi so bile nemške
in italijanske topovske granate ter angleška
mina, zato domnevajo, da je bilo strelivo
zbrano skupaj in zakopano po končani vojni.
Ker je bilo nekaj granat tako načetih, da je bil
njihov prevoz na uničenje drugam prenevaren,
so jih na bližnjem travniku strokovno uničili.

Tisti občani, ki zaradi hude finančne stiske
prispevka ne bodo zmogli plačati, lahko na
občini izpolnijo posebno vlogo. Če bodo do nje
upravičeni, jim bodo na občini priznali enkratno
socialno pomoč.

Priklop

Priklop objekta se izvede po plačilu komunalnega prispevka. Stroški hišnega priključka dolžine
do 15 m so stroški lastnika objekta, stroške gradnje
nad 15 m pa krije občinski proračun. Priklop
objekta na javno kanalizacijo (hišni priključek)
praviloma izgradi z razpisom izbrani izvajalec ali
pa drug usposobljen izvajalec po izboru lastnika
objekta in pod nadzorom občine.
Za priklop na novi vodovod za obstoječe uporabnike javnega vodovoda plačila komunalnega
prispevka občina ne obračunava. Vse dodatne informacije glede gradnje vodovodnega in kanalizacij
skega sistema lahko dobite na Občini Gorenja vas Poljane, pri Bernardu Strelu (051/672-440, bernard.
strel@obcina-gvp.si). Vse dodatne informacije
glede hišnih priključkov pa pri Igorju Kržišniku
(051/338-995, igor.krzisnik@obcina-gvp.si). Vse
dodatne in podrobnejše informacije so dosegljive
tudi na spletni strani http://www.porecje-sore.si/.

Rekreacija
ŠD Partizan sporoča, da bo aerobika za rekreativke vsak ponedeljek (ob 19. in 20. uri) ter
sredo (ob 19. uri). Badminton bo vsak torek ob
20. uri. Z vadbo aerobike pričnete v ponedeljek,
29. 9., in sredo, 1. 10, z vadbo badmintona
pa v torek, 30.
9. 2014. Vadba
je v OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas.
Dobrodošle!

Nagrajenci nagradne igre
V prejšnji številki smo vas vabili na Praznik
idrijskih žlikrofov. Spraševali smo vas, kdaj je
omenjena prireditev v Idriji potekala. Pravilen
odgovor je bil 30. avgust. Prispelo je kar nekaj
vaših pravilnih odgovorov, mi pa smo med
prispelimi odgovori izžrebali 3 prejemnike
lepih nagrad:
1 x predpasnik z motivom idrijskega
žlikrofa in knjižico Idrijski žlikrofi Vodnik za
gurmane prejme Henrik Peternel, Hotavlje 39,
4224 Gorenja vas, 2 x knjižico Idrijski žlikrofi
Vodnik za gurmane pa Milka Šturm, Javorje
44, 4223 Poljane, in Berta Kopač, Ob jezu 5,
4224 Gorenja vas. Nagrajenci boste nagrade
prejeli po pošti.
Uredništvo
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14. Svetovni festival praženega krompirja

»Okoli Tavčarjevega dvorca že dolgo ni bilo tako veliko ljudi ...,« se je slišalo
med obiskovalci v soboto, 6. septembra, ko se je tam odvijal 14. Svetovni festival
praženega krompirja. Krompir na vse mogoče načine je letos pripravljalo več
kot 50 sodelujočih ekip. Dogodka so se udeležile tudi ekipe s pražilci iz Švedske,
Nemčije, Avstrije, Poljske, Nizozemske, Rusije, Madžarske in celo Kitajske.
Medtem ko so ekipe pripravljale pražen
krompir na več različnih načinov in po različnih
recepturah, se je na glavnem odru odvijal bogat
spremljevalni program. Oblikovale so ga različne
plesne in glasbene skupine iz Poljanske doline
in okolice: Štedientje, Društvo Rovtarji s Suho
špago in kolesarji po starem, folklorne skupine
iz Šenčurja, s Sovodnja in iz Žirovskega Vrha,
Plesna skupina Step, Trio Šubic, harmonikarici
Ana Potočnik in Anja Koračin, skupina Strmina,
Pihalna godba Alpina Žiri, rogisti, skupina Cowboy ritem ter pevska skupina Patina. Po 17. uri
je za ples in zabavo skrbel Hotaveljski kvintet,
člani Pihalne godbe Alpina Žiri pa so zaigrali
tudi krompirjevo himno, ki jo je uglasbil Mojmir
Sepe, besedilo pa prispeval Dušan Velkavrh. Za
prilogo k praženemu krompirju so domači gostinci
ponujali kranjske klobase in druge osvežitve.
Na stojnicah so se med drugimi predstavili tudi
lokalni ponudniki najrazličnejših dobrot.

Pražen krompir z lisičkami,
tünko, testeninami …

Foto: Kristina Z. Božič

Ob 12.30 uri je topovski strel oznanil začetek
degustacije in obiskovalci so lahko kupili lične
lončene sklede s priborom ter se odpravili od
stojnice do stojnice. Okusili so lahko pražen
krompir s testeninami, z lisičkami, s papriko,
ocvirki in slanino ter številne druge različice
te jedi. O najboljših okusih praženega krompirja so bila mnenja mimoidočih obiskovalcev
različna: pohvalili so tistega, pripravljenega s
testeninami, pa tudi tistega z lisičkami.
Tudi na stojnicah ni manjkalo pijače, ki so
jo pražilci dodatno ponujali preizkuševalcem.
Ustavili smo se na stojnici, kjer so krompir pražili
tujci. Dogodka so se udeležili študentje iz Rusije,
Poljske, tudi Norveške in Kitajske, ki so prišli na
dvotedensko poletno šolo na Univerzo v Mariboru. Poletna šola ima skupne točke družbenega

programa, v okviru katerega so študenti obiskali
Festival. Kot nam je še povedal Mladen Kraljić,
vodja službe za mednarodno sodelovanje na
mariborski univerzi, na festivalu sodelujejo že
tretje leto. Ekipo smo zmotili med pripravami
sestavin za praženje. Ruska študentka Sophie
nam je zaupala, da so pražen krompir poskusili
pripraviti že pred prihodom na festival. Pogovarjali so se tudi o tem, kakšnega bodo pripravili.
V Rusiji prav tako pripravljajo pražen krompir,
a kot se je pošalila naša sogovornica, navadno
v kuhinji in ne na prostem. Nasprotno Alex s
Kitajske praženega krompirja še ni nikoli pripravljal. V njegovi domovini krompir včasih le
prerežejo na pol, skuhajo in nato dodajo začimbe,
olja in druge sestavine. Razložil je, da krompirja
nikoli ne kuhajo v veliki posodi, kot so to počeli
tokrat. Dodal je, da praženega krompirja še ni
poskusil, saj je že ob prihodu v Slovenijo prav
vsak obrok vseboval kakšno obliko krompirja.
Na stojnici Turističnega društva Lipovci pa so
se ravno pripravljali na praženje druge posode
krompirja, saj je prvi pošel zelo hitro. Povedali
so, da delajo le najboljši pražen krompir. Ker pa
je bil takšen tisti dan na vsaki stojnici seveda,
so dodali, da svojemu dodajo čebulo, meso iz
tünke, malo bučnega olja in začimb. Festivala
so se sicer udeležili že šestič, so se pa strinjali,
da toliko obiskovalcev na Festivalu še ni bilo ter
da bi bilo brez dežja še boljše. No, tudi sonce je
v popoldanskih urah posijalo.

Vse se je začelo s sajenjem ...

Krompir so poljanski organizatorji, Turistično
društvo (TD) Gorenja vas (dogodek je potekal v
sodelovanju z Društvom za priznanje praženega
krompirja kot samostojne jedi) na različnih lokacijah in ob različnih priložnostih pražili skozi vse leto.
Že spomladi so se odločili, da na Visokem posadijo
900 kilogramov te poljščine. Krompir so nato še

Foto: Vito Debelak

Ekip in obiskovalcev
ni ustavilo niti slabo vreme
Tudi pražilcem Turističnega društva Gorenja
vas je krompirja hitro zmanjkalo.
prigrebli, obirali hrošča, kosili krompirjevco in ga
nazadnje na star način še izkopali ter pobrali. »Z letino smo zadovoljni, saj smo pridelali skoraj sedem
ton krompirja. Tri od teh smo poklonili Osnovni šoli
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi s podružnicama na
Sovodnju in v Lučinah, kar bo zadostovalo za oskrbo skozi celo šolsko leto,« je pojasnil predsednik
TD Gorenja vas Zvone Bašelj. Nekaj pridelka so
spražili tudi na Festivalu. Ekipe so morale pripraviti
od 30 do 50 kilogramov krompirja. Naenkrat so v
70-kilogramskih litoželeznih ponvah lahko spražili
od 20 do 23 kilogramov krompirja oziroma od 100
do 130 porcij.

Festival ‘pika na i’
prireditvam na Visokem

Idejo za začetek festivala je sicer podalo
Društvo za priznanje praženega krompirja kot
samostojne jedi. Zgodba o krompirju se je v
Poljanski dolini začela pred tremi leti, ko so v
TD Gorenja vas pripravili dan krompirja: »Potem
smo pa nadaljevali s sodelovanjem na 12. Festivalu praženega krompirja, ki je bil v Mariboru.
To nam je dalo krila, komisija iz Društva za
priznanje praženega krompirja kot samostojne
jedi je prišla na ogled lokacije na Visoko in že
po 20 minutah prižgala zeleno luč za izvedbo,«
je povedal predsednik TD Gorenja vas.
Po besedah župana Občine Gorenja vas Poljane Milana Čadeža so v občini zadnja tri leta
načrtno delali na tem, da se pri Tavčarjevem dvorcu nekaj premakne – to jim je tudi uspelo. Festival
je po njegovem mnenju pika na i; je prireditev, na
katero bodo v občini še dolgo ponosni. Predsednica Društva za priznanje praženega krompirja kot
samostojne jedi Evgenija Lazarini pa je v svojem
pozdravnem nagovoru na prireditvi dodala, da
so duša in srce dogodka pražilci s podpornimi
ekipami: če ne bi bilo njih, njihove dobre volje,
tudi festivala ne bi bilo. Prireditev je imela tudi
humanitarno noto. Gospodar kmetije Drinovec iz
Naklega je predsednici Evgeniji Lazarini namreč
podaril bon v vrednosti desetih ton krompirja, ki je
namenjen prizadetim v letošnjih poplavah v Srbiji,
Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem.
Ves dan so se proti Visokem in nazaj vile
kolone vozil. Obiskovalcev tako ni ustavilo ne
slabo vreme ne blato, ki se je zaradi dežja nabralo
na prireditvenem prostoru in poteh. Prireditev se
je letos zaključila s predajo praporja gostiteljem
festivala naslednje leto. V občino Mokronog - Trebelno, kjer bo dogodek potekal leta 2015, je zbrane
povabila 16. cvičkova princesa Maja Žibert.
Kristina Z. Božič
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Prostovoljci s srcem in dušo
Letos mineva 120 let od začetkov organiziranega gasilstva v Poljanah.
Tamkajšnji gasilci so pripravili številne, različne dogodke. Julija sta potekala
najpomembnejša: slavnostna akademija in parada z gasilsko veselico. Slavnost
na akademija, ki je potekala v prostorih Kulturnega doma v Poljanah, je minila
v znamenju rdečega petelina. Poleg visokih gostov, gasilcev in občinstva so se
dogodka udeležili tudi gostje iz društva Planá nad Lužnicí na Češkem. S sled
njimi so ob koncu prireditve poljanski gasilci podpisali listino o pobratenju. Na
prireditvi so podelili tudi priznanja zaslužnim gasilcem.
Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva
Poljane Janez Oblak je v svojem govoru poudaril,
da poljanski gasilci praznujejo 120 let poguma,
sodelovanja in vztrajnosti: »Ponosen sem na vse
Poljance, ki so soustvarjali poljansko gasilsko
zgodbo in jo nepretrgoma pisali vse od leta 1894,
tudi če so se vmes srečevali s številnimi težavami.«
Gasilstva v Poljanah namreč nista ustavili niti
svetovni vojni. Predsednik je še dodal, da je biti
gasilec v Poljanah način življenja, saj skorajda
ni družine, ki ne bi imela gasilca. Pomembno je
izobraževanje gasilcev, saj se pri svojem delu ne
srečujejo le z ognjem, pač pa tudi s poplavami,
žledom in drugimi nesrečami. Prepričan je, da
je prihodnost v mladih, ki nosijo poljanski žar
gasilstva širom domovine v naročje sveta.
Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan
Čadež se je v svojem nagovoru sprehodil skozi
zgodovino, ki je zaznamovala gasilstvo v Poljanah.
Povedal je, da je gasilec na razpolago 24 ur na dan
ter pohvalil delo z mladimi, ki ga v Poljanah odlično
opravljajo. Zbrane je nagovoril tudi predsednik
Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša, ki je poudaril,
da naj bo dobro delo zaveza za naprej ter naj gasilci
ohranijo dobro skrb za otroke. Če bi ideje, ki jih goji
gasilstvo, prodrle tudi na druga področja življenja
ljudi, bi v državi zavladal drugačen duh in Slovenija
bi stopila na pot uspeha.

Priznanja za prizadevno prostovoljno delo

Vrhunec akademije je predstavljala pode
litev priznanj. V skladu s sklepom predsedstva
Gasilske zveze Slovenije so podelili republiška
odlikovanja. Priznanja za posebne zasluge pri
gašenju in reševanju so po kategorijah prejeli
naslednji nagrajenci:
Plamenico III. stopnje – Erazem Podobnik,
Plamenico II. stopnje – Tomaž Čadež, Janez
Oblak (predsednik društva) in Plemenico I.
stopnje – Janez (Ivan ) Oblak (Bolantačev).
Predsedstvo GZ Slovenije je naslednjim
nagrajencem podelilo še odlikovanja za vestno
in požrtvovalno delo v gasilski organizaciji:
odlikovanje III. stopnje – Metodu Slabetu,
odlikovanje II. stopnje pa Andreju Klincu,
Matjažu Rudolfu in Andreju Dolencu.
Na prireditvi so podelili tudi društvena priznanja. Zahvalo za dolgoletno aktivno sodelovanje na
vseh področjih gasilskega delovanja ter zaščite
in reševanja so prejela naslednja Prostovoljna
gasilska društva: Javorje, Gorenja vas, Lučine,
Hotavlje, Trebija, Sovodenj, Škofja Loka, Črni
vrh, pa tudi Gasilska zveza Škofja Loka, Gasilsko
poveljstvo Občine Gorenja vas - Poljane, Občina
Gorenja vas - Poljane, Krajevna skupnost Poljane,
Osnovna šola Poljane in župnik Jože Stržaj.

Zahvale PGD Poljane lokalnim organizacijam
in društvom za dolgoletno aktivno sodelovanje
z društvom so prejeli: Športno društvo Poljane,
Športno društvo Sleme, Smučarski klub Poljane,
Plezalno društvo Cempin, Kulturno društvo dr.
Ivan Tavčar Poljane, Turistično društvo Visoko
in Lovska družina Poljane. Društvena priznanja v
znak zahvale pri razvoju gasilske organizacije in
požarne varnosti, prizadevnost in izredno delo ter
prispevek pri izvedbi gasilskih akcij ter ob naravnih in drugih nesrečah so prejeli: Lado Ferlan,
Stanka Pintar, Nataša Stanonik, Štefan Peternelj, Izidor Tavčar, Bojan Primožič ml., Marko
Pintar, Marija Podobnik, Branko Rudolf, Igor
Šteh, Tadej Tavčar, Andraž Klinec in Metod
Jamnik (sicer član PGD Škofja Loka). Društvo
je podelilo zahvale tudi vsem, ki so sodelovali pri
organizaciji 120-letnice.
Priznanja GZ Škofja Loka za večletno
prizadevno delo in pomemben prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju gasilske organizacije, za trud, uspeh in širjenje ideje gasilstva, kakor
tudi za uspešno prizadevanje na področju požarnega
varstva ter delovanja in reševanja ob naravnih in
drugih nesrečah so prejeli: Damjan Vidmajer
(priznanje III. stopnje), Tatjana Ravnikar (prizanje III. stopnje) in Sabina Podobnik (priznanje
II. stopnje). Plakete gasilskega veterana v zahvalo
za uspešno in dolgoletno delo v društvu pa: Vinko
Pintar, Janez Cankar st., Branko Peternelj,
Alojz Benedičič in Janez Buh.
Slavnostno akademijo so z igro in pesmijo
popestrili otroci iz Osnovne šole Poljane, z glasbo
Štedientje, člani PGD Poljane pa so se izkazali tudi
kot igralci v igranem filmu. V Kulturnem domu je

Foto: Aleš Šubic

120 let PGD Poljane

Gasilska parada v počastitev visoke obletnice
društva
bila na ogled tudi razstava fotografij na temo poljanskega gasilstva skozi leta. K njihovi izbiri sta največ
pripomogla Andrej Dolenc in Izidor Jesenko.

Župnikov zapis kot dokaz
o začetkih delovanja

Začetki segajo v leto 1894, ko je cesarskokraljevi dvorni zvonar in fabrikant orodja
Albert Samassa položil račun veleslavnemu
občinskemu predstavništvu v Poljanah v roke
županu Valentinu Tavčarju in župniku Jerneju
Ramovšu. Zapis poljanskega župnika Jerneja
Ramovša so poljanski gasilci vzeli za dokaz o
začetku svojega organiziranega delovanja. Ob
tej priložnosti je poljansko gasilsko društvo
prejelo tudi spominska darila nekaterih drugih
društev, med drugim tudi poseben simbol, ki ga je
podelilo društvo iz Plane nad Lužnicí – prapor, ki
z zlato nitjo prepleta na eni strani simbol češkega,
na drugi pa poljanskega društva. Po koncu uradnega dela je sledila gasilska veselica.
Ob koncu leta, v katerem PGD Poljane
praznuje visok jubilej, se predsednik društva in
njegovi člani zahvaljujejo vsem posameznikom,
podjetjem in članom, ki so kakor koli pripomogli
k uspešnemu praznovanju 120-letnice društva.
Na željo krajanov po ogledu slavnostne akademije so se v društvu odločili, da v oktobru, ki
je mesec požarne varnosti (predvidoma v soboto,
11. oktobra), slavnostno akademijo ponovijo. Po
končanem dogodku bo v sodelovanju z dr. Andrejem Šubicem ter skupino zdravnikov potekala
še predstavitev ter učenje pravilnega delovanja z
AED (avtomatski defribilator) za vse krajane.
Kristina Z. Božič

Poljanski gasilci so 1977 pripravili gasilsko veselico s tombolo. Džumbus – tako je fotografijo
poimenoval avtor Milan Kalan, ki jo je posnel.
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Prvošolci

Najštevilčnejši vpis v zadnjih letih
Šolski prag je letos prestopilo več kot 20 tisoč prvošolcev, kar je ena izmed
številčnejših generacij otrok v zadnjih letih. Po podatkih, dostopnih na sple
tu, je letos prvič v šolske klopi sedlo tisoč tristo otrok več kot preteklo leto.
Najštevilčnejši vpis v prve razrede beležijo tudi na osnovnih šolah v Gorenji vasi
in Poljanah ter podružničnih šolah (v nadaljevanju PŠ) v Lučinah, Javorjah in
na Sovodnju. Povsod so za prvošolce pripravili nepozaben sprejem.

Prvošolci iz Lučin
OŠ Poljane je sprejem za prvošolce in starše
pripravila že v dopoldanskem času. 41 učencev,
razdeljenih v dva razreda, so v manjši telovadnici najprej sprejeli ravateljica Metka Debeljak,
učiteljice Danica Albreht, Irena Eniko in Nina
Šorli ter župan Milan Čadež. »Želim vam, da bodo
vaši šolski dnevi bolj sončni, kot je današnji prvi
september, in bolj topli, da se boste počutili varno,
da se boste imeli lepo. Vaša glavna naloga je, da
se učite, da se čim več naučite, da boste pravi gospodje, ko boste zapuščali to šolo. Devet let boste
tu in želim si, da se imate res lepo ter da vam prvi
šolski dan ostane v kar se da lepem spominu,« so
bile prve besede, ki jih je prvošolcem namenila
ravnateljica Metka Debeljak. V svojem govoru je
med drugim izpostavila tudi pomen medsebojnega
sodelovanja med učitelji oziroma šolo ter starši:
»Starši imejte radi svoje otroke in jim včasih v
svoji ljubezni recite tudi ne. Omogočite jim, da
se bodo razvili v dobre ljudi.« Po uradnem sprejemu je sledila dramska igra z naslovom Kje je
lešnik?, nadalje pa srečanje prvošolcev in staršev
z učiteljicami ter sladkanje s torticami.

Odgovornost na strani učencev

Prag gorenjevaške šole je prestopilo 54
prvošolcev, ki so prav tako razdeljeni v dva razreda. Mateja Barbič in Barbara Radič ter Branko
Grošelj in Lucija Tomc so učitelji, ki bodo z
učenci preživeli dve šolski leti. Sprejem zanje je
bil v avli šole organiziran v popoldanskem času.
»Z današnjim dnem stopamo na dolgo šolsko pot,
ki je zanimiva, morda tudi polna pričakovanj.
Na tej poti bomo učenkam in učencem stali ob
strani tako učitelji kot starši. Prepričan sem, da
bo ‘prevodnik’ med otroci in starši deloval tako,
kot je treba, saj tam, kjer je le-ta vzpostavljen
in skupen, je sodelovati lažje, kar je na tej poti
ključnega pomena,« je v nagovoru otrokom in
staršem povedal ravnatelj Izidor Selak. Poudaril
pa, da je odgovornost za delo in učenje na učencih.
Prvošolci so se fotografirali s svojimi sošolci
in učiteljico ter starši, si ogledali dramsko igro
Žogica Rokica ter se posladkali s torticami.
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Na podružnicah 26 prvošolcev

PŠ Sovodenj je medse sprejela deset prvošolcev.
Skupno število šoloobveznih otrok je na Sovodnju
44. »Prvošolce so prvi dan v šolo pospremili starši.
Učenci drugega razreda, ki bodo z njimi v kombiniranem oddelku, so zanje uprizorili dramsko igro
z naslovom Trije metulji. Vsi skupaj pa smo se nato
igrali socialne igre spoznavanja. Ob pomoči staršev
in učiteljic so na prvi šolski dan izdelali lonček
pikapolonico, ki jim bo služil kot spomin na prvi
šolski dan, hkrati pa bodo doma vanj pospravljali
barvice. Ob koncu dopoldneva sta nas v telovadnici,
ob krajšem kulturnem programu učencev tretjega,
četrtega in petega razreda, pozdravila ravnatelj
Izidor Selak in župan Milan Čadež,« je prvi šolski
dan opisala vodja PŠ Sovodenj Milka Burnik. Kot
je še pojasnila Burnikova, so za razliko od začetka
preteklega šolskega leta, letošnjega pričeli umirjeno
in v primernih prostorih. »Spomin na preteklo
gradbeno sezono in vse težave je še kako živ, čeprav
smo se že v drugi polovici preteklega šolskega leta
na urejeno notranjost zelo hitro privadili. Tako v šoli
kot v vrtcu pa ostaja še ena velika želja, da bi čim
hitreje zagotovili denar, zgradili čistilno napravo in
nato uredili še okolico in zeleno otroško igrišče.«
V znamenju rumenih rutk je tudi PŠ Lučine, kamor je prvič vstopilo deset prvošolcev. »Učiteljice
smo uprizorile lutkovno predstavo z naslovom
Medvedek gre v šolo. Učenci od 2. do 5. razreda
so zanje že konec lanskega šolskega leta pripravili
prisrčen program in nestrpno čakali, da so jim ga
lahko na prvi šolski dan predstavili ‒ tako so plesali, peli, deklamirali pesmice in igrali na Orffove
inštrumente. Sprejema sta se udeležila tudi župan
Milan Čadež in ravnatelj Izidor Selak. Ravnatelj in
učiteljica sta jih sprejela z rumeno rutico. Sledila je
še sladka pogostitev. Že naslednji dan smo izvedeli,
da bomo dobili še eno učenko, tako da je sedaj
prvošolcev enajst,« je osvetlila dogajanje Breda
Gruden, učiteljica 1. razreda.
»V Javorjah smo medse sprejeli pet prvošolcev,
ki so na prvi šolski dan prišli skupaj s starši. Najprej
sta jih pozdravila in jim zaželela dobrodošlico
ravnateljica Metka Debeljak in župan Milan

Zakon o varnosti v cestnem prometu nalaga odgovornost
za otrokovo varnost staršem, ki morajo s svojim zgledom
in dejanji pripraviti svoje otroke na varno sodelovanje v
prometu. Otroci morajo imeti na poti v 1. razred osnovne
šole in domov spremstvo ter vedno nositi rumeno rutico.
Spremljevalci smejo biti (po zakonu) tudi drugi otroci,
stari od 10 do 14 let, če to dovolijo starši prvošolčka.
Otroci, stari do sedem let, smejo v šolo brez spremstva
le, če tako dovolijo starši in če je pot v območju
umirjenega prometa.
Nekaj nasvetov, ki vedno pridejo prav:
• Vedno hodi po notranji strani pločnika.
• Kjer ni pločnika, hodi po levi strani ceste.
• Cesto prečkaj samo na prehodu za pešce.
• Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodi viden – nosi
oblačila v živih barvah in kresničko.
• Pri vožnji s kolesom imej na glavi čelado – čelada
varuje bistre glave.
• Pri vožnji s kolesom uporabljaj kolesarske steze.
• Kolo mora imeti zavore, luč, odsevnike in zvonec.
• Previdno tudi z rolkami, rolerji in skiroji!

Čadež. V nadaljevanju so si ogledali dramsko igro
z naslovom Kje je lešnik? v izvedbi Teatra za vse.
Skupaj z učiteljico so po igri druženje nadaljevali v
učilnici, kjer je učiteljica vsakemu učencu čestitala
ter izročila drobno darilce in rumeno rutico, ki bo
celo leto njihova vsakodnevna spremljevalka. Prvo
srečanje se je zaključilo s sladkim presenečenjem,«
je prvi šolski dan opisala vodja PŠ Javorje Marta
Gornik.
Prvega šolskega dne in sprejema otrok in staršev
se vsako leto udeleži župan Milan Čadež, ki malim
nadobudnežem zaželi uspešno in varno šolsko
leto. Hkrati pa jim izroči še slovensko zastavo ter
jih poduči, kdaj jo je potrebno izobesiti. Letos so
prvošolci prejeli tudi odsevnike, ki jih je podaril
Radio Sora.

Z novim šolskim letom tudi novosti

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli
so šole v letošnjem šolskem letu začele postopno
izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov za
učence 4. in 7. razreda. Izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa,
ki ga, glede na interese, želje in zmožnosti, učenci
izberejo sami. Učenci so lahko izbrali eno ali dve
uri izbirnih predmetov ali pa se za obiskovanje
izbirnega predmeta sploh niso odločili. Neobvezni
izbirni predmet je učencu na voljo, vendar se zanj
ni potrebno odločiti. Ko se učenec za izbiro odloči,
mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati
do konca šolskega leta in je iz njega tudi ocenjen. V
Gorenji vasi so učenci tako izbrali tri predmete, ki se
jih bodo v 4. razredu učili izbirno, in sicer tehniko,
šport in računalništvo. Na Sovodnju so izbrali
nemški jezik, v Lučinah pa zaradi premajhnega
števila otrok ministrstvo ne financira programa.
Šola je po dogovoru s starši kot interesno dejavnost
zagotovila šport. V Poljanah so se učenci odločili,
da se bodo v 4. razredu učili francoskega jezika
in umetnosti, v 7. razredu francoskega jezika, v
Javorjah pa nemškega jezika.
Sicer pa bo tako v Gorenji vasi kot Poljanah
pouk potekal po ustaljenih tirih, vse začete aktivnosti in projekti se bodo nadaljevali tudi v tem
šolskem letu.
Lidija Razložnik

Odpadna zdravila

Neporabljenih zdravil na recept ne
shranjujte doma »za vsak primer«
Zaradi klavrnega poletja in vremensko nič kaj bolj obetavne jeseni so pogostejši
prehladi, ko običajno sežemo po zalogi zdravil iz domače lekarne. Da bodo v njej
vedno zdravila, primerna za uporabo, smo o tem, kako jih pravilno shranjevati, kam
jih oddati po koncu roka uporabnosti in kaj storiti s predpisanimi zdravili, ki so ostala
po koncu zdravljenja, vprašali mag. Nino Pisk, mag. farm., iz Gorenjskih lekarn.
tveganja, ki ga lahko predstavljajo ta zdravila za
zdravje človeka in okolje, saj lahko preidejo v
podtalnico in pitno vodo. Skladno z Uredbo o
ravnanju z odpadnimi zdravili lahko neuporabna
zdravila občani oddajo tudi v vsaki lekarni, torej
tudi v lekarni v Gorenji vasi. V lekarnah smo
organizirali ločeno zbiranje odpadnih zdravil, v
sodelovanju s pooblaščenim odstranjevalcem pa
poskrbimo tudi za strokovno uničenje.
Če se ne motim, je treba zdravila oddati brez
ovojnine. Moramo paziti še na kaj drugega?
V poseben zabojnik se odvrže samo zdravila
v stični ovojnini. V lekarni se na primer odda
le pretisni ovoj s tabletami ali stekleničko s
sirupom, škatlico in navodilo za uporabo pa se
odvrže med običajne komunalne odpadke.
Mag. Nina Pisk, mag. farm., iz Gorenjskih lekarn
Kdaj zdravila niso več primerna niti
varna za uporabo?
Zdravilo je ob shranjevanju pri zahtevanih
pogojih shranjevanja, pri tem se zlasti upoštevata
temperatura in vlaga v prostoru oziroma na mestu
shranjevanja, uporabno do preteka roka uporabnosti. Ta podatek je naveden na vsakem zdravilu,
tako na stični ovojnini kot na zunanji ovojnini.
Običajno je rok uporabnosti podan kot mesec in
leto, na primer rok uporabnosti 09. 2014 pomeni,
da je zdravilo uporabno do konca septembra
2014. Neprimerna in nevarna za uporabo so tudi
zdravila, ki kažejo znake kvarjenja, pa čeprav
njihov rok uporabnosti še ni pretekel. Primeri:
Tablete se drobijo, razpokajo, spremenijo barvo ali
Zdravilo je priporočljivo shranjevati
na hladnem in suhem mestu, zaščiteno
pred svetlobo in vlago. Najprimernejši prostor
je običajno spalnica.
površinski izgled. Kapsule razpokajo, se zmehčajo
ali zlepijo. Tekočine se zgostijo, spremenijo barvo,
okus ali vonj. Tube so počene, puščajo, vsebina se
strdi. Mazila in kreme so spremenjenega vonja ali
videza (strjena vsebina, odpuščanje vode ali olja,
spremenjena barva ...).
Kaj lahko občani storijo s takimi zdravili?
Kam jih lahko oddajo? Jih lahko oddajo v
najbližji lekarni (npr. v Gorenji vasi)?
Neuporabna in neuporabljena zdravila je
treba pravilno uničiti. Odlagati jih moramo med
posebne komunalne odpadke pri izvajalcu javne
službe v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah, v lekarnah in specializiranih prodajalnah
v posebnih zabojnikih ali zbiralcem odpadnih
zdravil ob kampanjah. Tako se zmanjša nevarnost

Ali se lahko v lekarnah oddajo tudi injekcije?
Zaradi varnosti zaposlenih in obiskovalcev
v lekarni ter varovanja okolja, v lekarnah ne
sprejemamo: injekcij in drugih ostrih predmetov, medicinsko tehničnih pripomočkov in
kemikalij.
Kaj storiti z zdravili, če so ostala po
zdravljenju in so še originalno zaprta in jim
rok uporabe še ni potekel?
Vsako zdravilo, ki ga bolnik ne potrebuje
več, je odpadno zdravilo. Ko bolnik zaključi s
predpisanim oziroma priporočenim zdravljenjem, naj zato ne shranjuje preostanka zdravila
doma, razen če je zdravilo del domače zaloge
za pomoč ob blažjih zdravstvenih težavah.
Zdravilo iz “domače lekarne” je lahko nevarno
v primeru neustrezne uporabe, obstaja pa tudi
nevarnost zastrupitve, predvsem otrok. Neporabljenih zdravil naj se ne shranjuje doma »za
vsak primer« ali »če bi jih še kdo potreboval«.
Zdravil naj si bolniki med seboj ne izposojajo
oziroma se za njihovo uporabo ne odločajo po
lastni presoji, če nastopijo podobni znaki, zaradi
katerih je zdravnik predpisal zdravilo na recept
(na primer antibiotike). Ob nastopu zdravstvenih težav naj bolnik za nasvet vedno vpraša
zdravnika ali lekarniškega farmacevta. Tudi če
bolnik v lekarno vrne originalno zdravilo, ki še
ni bilo odprto in rok uporabnosti še ni pretekel,
takih zdravil ne izdamo drugemu bolniku,
temveč jih vržemo med odpadna zdravila. Ko
zdravilo v lekarni izdamo in zapusti lekarno,
se izgubi sledljivost takega zdravila in lekar
na ne more več zagotavljati kakovosti tega
zdravila, zato je vprašljiva njegova varnost in
učinkovitost. Zdravila, ki so ostala po zdravljenju, so še originalno zaprta in jim rok uporabnosti
še ni pretekel, zaradi vprašljive kakovosti tudi
niso primerna za doniranje.

Slovenske lekarne 26. septembra obeležujejo
10. Dan slovenskih lekarn. Ob tej priložnosti
so pripravili informativno brezplačno knjižico
z obširnimi informacijami o letošnji temi, to je
Zdravila in ledvica. Na voljo je tudi v lekarni v
Gorenji vasi.

la?

Kako je najprimerneje shranjevati zdravi-

Podatek, kako določeno zdravilo shranjujemo, je pri vsakem zdravilu naveden v
priloženem navodilu za uporabo in na zunanji
ovojnini. Zdravilo naj se shranjuje v izvirni
ovojnini in skupaj s priloženim navodilom za
uporabo. Zdravilo je priporočljivo shranjevati
na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred
svetlobo in vlago. Večino jih lahko shranjujemo
pri sobni temperaturi (do 25 °C) in na prostoru,
ki ni blizu neposrednih virov toplote in vlage.
Prav zato kuhinja in kopalnica nista primerna
prostora za shranjevanje zdravil; primernejši
prostor je običajno spalnica. Ko je zahtevano
shranjevanje v hladilniku, moramo biti pozorni,
da zdravilo ne zmrzne. Po uporabi zdravila naj
se trdno zapre pokrovček ali zamašek. Vsa
zdravila je potrebno shranjevati nedosegljiva
otrokom.
Zaloge zdravil v »domači lekarni« je treba redno
pregledovati, najbolje dvakrat letno,
ob koncu zimskega in poletnega obdobja.
Tako ugotovimo, če zdravila kažejo znake
kvarjenja ali če jim je že potekel rok uporabnosti.

Bi radi bralce opozorili še na kaj?
Zdravilo naj bolnik vedno uporablja skladno
z navodili zdravnika in lekarniškega farmacevta.
Zdravil, ki kažejo znake kvarjenja ali jim je
potekel rok uporabnosti, se ne sme uporabiti.
K zmanjševanju količine odpadnih zdravil
lahko prispevamo tudi tako, da doma ne
kopičimo zdravil na zalogo. Če ima bolnik
zdravila predpisana na obnovljivi recept, naj
jih pride iskat v lekarno šele potem, ko začne
uporabljati zdravila iz zadnje predhodno predpisane škatlice zdravila. Od maja letos velja tudi
omejitev izdaje dragih zdravil. To pomeni, da se
zdravila z nabavno ceno nad 200 evrov lahko
izdaja le za obdobje enomesečne terapije, kar
velja tudi za prvo izdajo teh zdravil na obnovljivi recept. S to dopolnitvijo poskušamo vplivati predvsem na zmanjševanje zalog zdravil v
domačem okolju na najnujnejše in na pravilno
shranjevanje zdravil, kar vodi tudi do zmanjšane
količine odpadnih zdravil. V določenih situacijah – na primer velika oddaljenost bolnika od
lekarne – so pri izdaji dragih zdravil mogoče
tudi izjeme, a šele po strokovni presoji in z
natančnimi pojasnili bolniku, kako pravilno
rokovati s predpisano terapijo.
Tina Dolenc
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Slovo od Vladimirja Kavčiča
Foto: iz arhiva Antona Bogataja

V juliju smo se na pokopališču v Stari Oselici poslovili od pisatelja Vladimirja Kavčiča
(20. 7. 1932–22. 7. 2014), rojaka iz Podgore, ki je letos prejel Prešernovo nagrado za
življenjsko delo. Čeprav svetovljan, je ostal vse življenje povezan z domačim krajem.

V miru domače hiše je preživljal poletne dni,
pritegnila ga je prelepa okolica s pogledom na
poljanske hribe. Za nas domačine je bil in bo
ostal Trčkov Lado. Mama Ivanka Peternelj je
bila Žnidarjeva iz Podgore, oče Anton Kavčič
je bil izučen čevljar, Trčkov iz Žirov. Preživljala
jih je mala kmetija in očetova obrt. Vzdušje
v domači hiši in delo v delavnici je natančno
popisal v svojih delih.

»Noben dan brez dela je bilo njegovo geslo.
Kot bi se bal, da mu bo zmanjkalo zemeljskih
dni, on pa ima še toliko načrtov.«
Vendar sta se oba z bratom Bogdanom
kmalu poslovila od vasi in nadaljevala šolanje
v Ljubljani. Dosegla sta akademsko izobrazbo
in postala upoštevana in spoštovana v domovini
in tujini. Ni kaj, blesteči karieri dveh bratov iz
kmečko-delavske družine.
Pokojni Vlado je z izredno bistrostjo in
pridnostjo nadomestil pomanjkljivo izobrazbo
domače šole. Profesorji so v njem odkrili dar
pripovedovanja in sposobnost pisnega izražanja.
Tako je pisateljsko pero postopoma postalo njegova
življenjska usoda in sredstvo za zapis vsega, kar je
slišal, videl, doživel, občutil. V sebi je vse dogodke
pregnetel, jih podoživljal in v moderni literarni
obliki prelil v pisano besedo. Še otroške doživljaje
je sredi 50. let zapisal v knjigi Vaška komanda.
V njej prepoznamo njegovo generacijo: Petra iz

Solzečna, Maksa s Hotavelj, Lojza iz Podgore in
druge. Vsi so že pokojni. V otroštvo se je vrnil tudi
s knjižico Kaj je povedal ded. Posvetil jo je svojemu
vzorniku dedu Martinu. Ta mu razkriva spoznanja
o svetu in življenju, o zemlji, o usodni povezanosti
med zemljo in človekom ter živalmi. Ilustriral jo je
Ive Šubic, rojak iz Poljan.
Vladimir Kavčič je pomemben slovenski
književnik. V Ljubljani je končal študij prava, ker
je hotel imeti čim več časa za pisanje. Najprej je
delal na RTV Ljubljana, dolga leta je bil urednik
in direktor pri založbi Borec, v osemdesetih je
vodil slovensko kulturno politiko kot predsednik
Kulturne skupnosti Slovenije in Republiškega
komiteja za kulturo. Svet njegove literature izhaja
iz očitne notranje prizadetosti in razčiščevanja
moralnih vrednot, četudi se večinoma giblje v
surovem okolju druge svetovne vojne in revolucionarnih desetletij po njej.
Idilična podoba domačega kraja se je skazila,
ko mu je bilo deset let. Začela se je vojna in v vasi
so padle prve žrtve. To ga je zaznamovalo za vse
življenje. Skoraj vsa njegova literarna dela zajemajo
snov iz teh nesrečnih let, ki so terjala toliko življenj
in usodno razdelila slovenski narod. O medvojnih
in povojnih dogodkih je upal pisati drugače od
uradno zapovedanega. To mu je povzročalo nemalo
težav. Vendar ga nasprotovanje ni zaustavilo pri
ustvarjanju. Nasprotno, še bolj ga je spodbudilo.
Leta 2005 je izdal obsežno delo Prihodnost,
ki je ni bilo. To je pripoved o mladeniču, ki
je preživel pekel druge svetovne vojne. Je
občutljiv in z izjemno ostrim, prodornim pogledom obdarjen mlad človek.
Roman Od nikoder do nikamor je izšel ob
njegovi 80-letnici. Avtorjevo zadnje delo s svojo
vsebino in z zastavljenimi vprašanji sega prav v
današnji čas. V čas krize, ki ne bo nikoli minila
in pomeni začetek novega, povsem drugačnega
sveta. Se bo izpolnila vizija umetnika in misleca, ki gleda poglobljeno na človeško zgodovino
in njene zakonitosti?
Za svoj izreden literarni opus je prejel več
nagrad in priznanj, leta 2014 tudi največjo –
Prešernovo nagrado. Domačini smo sprejeli to
novico z velikim zadovoljstvom, občudovanjem
in tudi ponosom. Zadovoljstvo zaradi popravka
samovolje nekdanjih oblastnikov, ki so mu to
nagrado na silo odtrgali pred več desetletji. Sedaj
ZAHVALA
Ob boleči izgubi brata

Jožeta Cankarja
iz Dolgih Njiv se zahvaljujem vsem, ki ste mu v času težke bolezni stali ob strani, mu
lajšali trpljenje in ga obiskali. Zahvala gre gasilcem, šoferjem, čebelarjem in obrtni
zbornici, vsem, ki ste ga v velikem številu pokropili in mu izkazali spoštovanje, in vsem, ki
ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gospodu
župniku Simonu Fortuni ter domačemu župniku v Lučinah za tako lep pogrebni obred.
Zahvala tudi Stanku Lebnu in Tonetu za tako ganljivo zapeto pesem Čebelar, enaka
zahvala tudi cerkvenim pevcem. Še enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki
ste poskrbeli za tako velik in slovesen pogreb.
Z žalostjo v srcu, sestra Tina Andreuzzi
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je ta krivica popravljena. Kaže, da človeški čut
za pravičnost in poštenost še ni čisto zamrl.
Občudovanje, da je v življenju zmogel toliko vztrajnosti in umetniške moči pri opisu dogodkov
in usod naših ljudi v prelomnih časih. Zapisana
beseda ostane in tudi če je sodobnikom manj
razumljena, bo prihodnjim generacijam odstirala
našo preteklost in jo bodo bolje razumeli. Ponos
nas preveva iz čisto vaške pripadnosti. Rojstni
kraj, starši in prijatelji so mu pustili pečat, ki ga
je nezavedno nosil v sebi vse življenje.

»Sedanje in bodoče generacije
se bodo iz tvojih del kaj naučile in mogoče
ravnale drugače, da bi bilo med ljudmi več
strpnosti in razumevanja.«
Zadnja srečanja s pisateljem Vladimirjem so
bila to pomlad v Škofji Loki in Žireh. Njegova
sogovornica je bila znanstvenica in rojakinja
dr. Marija Stanonik. Za poslušalce in njegove
spoštovalce je bil pravo presenečenje. Zdravstveno rehabilitiran je sveže, duhovito in iskrivo odstiral poglede na svoje pisanje in urednikovanje.
Ker je bil vedno v središču kulturnega dogajanja,
je bilo njegovo pričevanje avtentično in nadvse
zanimivo. Neobremenjeno je govoril o vplivih
politike na kulturo. Pravi, da se je šele v zadnjem
času odlepil od zasvojenosti z zadnjo vojno,
gleda jo z distance in ga ne zaposluje več.

»Ostal boš naše gore list in na to smo
vaščani ponosni. Le povedati ne znamo,
čutimo pa prav gotovo.«
Za prisotne je bila to izjemna učna ura naše
preteklosti, ki jo že spremljamo s časovnim
odmikom.
Spoštovani Lado, hvala za opravljeno delo.
Mirno počivaj v domači zemlji.
Anton Bogataj

Umrl je Boštjan Bogataj
Po hudi bolezni je umrl naš novinarski
kolega Boštjan Bogataj. Kot pisec Gorenj
skega glasa in urednik nekdanje Ločanke se
je pogosto zadrževal v naši občini, od koder je
redno poročal - nenazadnje tudi zato, ker ga je
na te kraje vezala njegova družina.
Udeleževal se je prireditev, različnih otvoritev
in poročal o dogajanju na sejah občinskega
sveta. Posredno je pomagal sooblikovati
tudi kakšen prispevek, ki smo ga objavili v
Podblegaških novicah, saj se kot urednika obeh
lokalnih časopisov pogosto nisva mogla, niti
hotela izogniti razpravam o aktualnostih iz naše
občine. Z njim ste sodelovali tudi številni izmed
vas, ki ste organizirali dogodke, o katerih ste
želeli objaviti zapis v Gorenjskem glasu, ali pa
ste se nanj obračali z zgodbami in predlogi za
novinarske prispevke. Poljanska dolina, čeprav
tu ni nikoli živel, je z Boštjanom izgubila prodornega novinarja, ki je z odprtimi rokami sprejemal
informacije, jih kritično presojal ter preverjal in
skrbel za objektivno poročanje javnosti.
Milka Bizovičar

51. Evropeada

Rovtarji že petič na festivalu petja in plesa
Foto: Mojca Debeljak

Največji festival ljudske kulture v Evropi se je letos odvijal od 23. do 27. julija
v poljskem mestu Kielce, ki leži 120 km severovzhodno od Krakova.

Mesto Kielce je gostilo 3455 udeležencev
združenih v 162 skupin. Petdnevnega festivala
glasbe in plesa se je letos udeležilo osem skupin iz
Slovenije, med njimi tri iz Škofje Loke: Folklorna
skupina Škofja Loka pod vodstvom Marka Kraj
nika, Tamburaška skupina Bisernica – veterani,
ki jo vodi Marijan Igličar, in Društvo Rovtarji –
Smučanje in kolesarjenje po starem z Branetom
Tavčarjem na čelu.
Na otvoritveni slovesnosti v amfiteatru
Kadzielnia, ki je postavljen v idilično okolje nekdanjega kamnoloma, sta Folklorna skupina Škofja
Loka in TKD Babinci iz Ljutomera z ubranim nastopom pokazali, kaj Slovenci znamo in zmoremo,
če stopimo skupaj in presežemo lokalne interese.
Lep zgled jim je bil tudi sočasni nastop 14 estonskih skupin, kjer je nekaj manj kot 200 plesalcev
plesalo tradicionalni ples Kaera-Jaan.

Kolesarji deležni največ pozornosti

Tako kot vedno do sedaj so bili velike pozornosti in občudovanja deležni naši trije kolesarji:
Brane, Marjan in Miha. V dveh fotomonografijah,
ki sta nastali na Europeadah v Tartuju (2011) in
Gothi (2013), je našel mesto tudi Rovtar Brane

Tavčar s svojo ekipo. »Bicycle man«, kot so ga
poimenovali organizatorji, tako predstavlja Slovenijo in Škofjo Loko na najboljši možni način.
Brez velikih besed, a z veliko entuziazma.
Največ obveznosti nas je čakalo v soboto. Ob
10. uri sta Folklorna skupina iz Škofje Loke in
Tamburaška skupina Bisernica – veterani nastopili
na prizorišču, ki je stal pred spomenikom Henryka
Sienkiewicza. Poljski pisatelj je leta 1905 prejel
Nobelovo nagrado za književnost.

Osrednja prireditev
je parada nastopajočih

Uradni sprejem predstavnikov skupin, ki so
sodelovale na Europeadi, sta pripravila župan
mesta Kielce Wojciech Lubawski in predsednik
mednarodnega organizacijskega komiteja Europeade Armand de Winter. Delegacijo iz Škofje Loke
in iz pobratenega mesta Maasmecheln so zastopali
Marko Krajnik, Tanja Oblak, Jef Albrechts in
njegova žena Nicole. Organizatorjema sprejema
smo predali knjigo o Škofjeloškem pasijonu in ju
povabili, da si ga naslednje leto ogledajo. Nekaj
članov mednarodnega organizacijskega komiteja,
ki so se udeležili sprejema, nam je obljubilo, da se

Europeada je lani v nemškem mestu Gotha
praznovala zlati jubilej. Od skromnih začetkov leta
1964 v Antwerpnu je prerasla v največji festival
ljudske umetnosti, ki temelji na prijateljstvu med
narodi ter vzajemnem spoštovanju v miru in svobodi.
Mednarodni organizacijski odbor postavlja vezi, ki se
tkejo na Europeadi kot protiutež materialističnemu
pogledu, ki vidi prihodnost združene Evrope le skozi
denar, ki se pretaka na skupnem evropskem trgu,
ljudje in njihova kultura pa so potisnjeni v ozadje.

vidimo prihodnje leto v Škofji Loki.
Osrednja prireditev Europeade je parada, ki so
se je udeležile vse skupine. Pisana povorka v tradicionalnih oblačilih in s pripadajočimi instrumenti
je svojo pot začela v mestnem parku, prehodila
Sienkiewiczevo ulico v mestu in ga zaključila pred
osrednjo tribuno ob Kulturnem centru. Sledilo je
še obvezno skupinsko fotografiranje.

Združeni v različnosti

Za nas ni bilo lepšega, kot se zibati v ritmu
polke, ki je donela z odra na otvoritveni slovesnosti. Avsenikove Golica, Na avtocesti in Otoček
sredi jezera v izvedbi westfalske Folklorne skupine
Oberbauerschaft so zdramili celotno tribuno. Na
odru so igrali polko Otoček sredi jezera, na tribunah
pa so družno pele vse slovenke skupine z visoko
dvignjenimi zastavami. Glasba in pesem ne poznata
meja in »kdor poje, zlo ne misli ...« . Geslo Europeade je »Združeni v različnosti«. Mladost, veselje,
pesem in ples so most od človeka do človeka, od
naroda do naroda.
Ko smo bili na zaključni slovesnosti v nedeljo
z mislimi že na poti domov, so Avsenikove polke
zadonele še enkrat. Tokrat ob predaji uradne
zastave predstavnici švedskega mesta Helsingborg, ki bo gostilo Europeado naslednje leto.
Komentar Škofjeločanov: »Kot bi bili v Kranjski
Gori in ne 970 km daleč od doma.« Nasvidenje
Helsingborg, nasvidenje 52. Europeada!
Tanja Oblak

Kolesarjenje po novem in po starem
Rovtarja Brane Tavčar in Marko Ramovš
sta se v družbi županov občin Škofja Loka
(Mihe Ješeta) in Gorenja vas - Poljane (Milana
Čadeža) ter še dveh kolesarskih zanesenjakov
iz Zell am See-ja iz Heiligenbluta (1288 m)
povzpela do prelaza Hochtor (2504 m), od tam
pa v dolino do Zell am See-ja, kjer je bil končni
cilj. Večji del ekipe je kolesarje spremljal iz
kombija, ki pa je zaradi starosti skoraj omagal.
Ostankom snega ob alpski cesti gre zasluga, da
se razen dveh manjših požarov pod pokrovom
motorja ni zgodilo kaj hujšega.

V Zell am See smo prispeli, ko je prva polovica od 150-ih udeležencev 11. kolesarjenja po starem okrog jezera že zapustila startno mesto. Na
startu se nam je pridružil tudi škofjeloški župan
Miha Ješe, ki je pozdravil udeležence kolesarjenja po starem. Na štirih kontrolnih točkah smo
se udeležili družabnih iger in si s hladno pijačo
gasili suha grla. Vreme je bilo idealno – tokrat
prvič brez opoldanskih padavin. Pravijo, da ima v
Bohinju dež “ta mlade” – enako velja za Zell am
See, zato nam v vrečko z malico, ki jo dobimo ob
prijavi, vedno priložijo tudi pelerine.

Foto: Tanja Oblak

V soboto, 19. julija, se je Društvo Rovtarji udeležilo srečanja starodobnih
kolesarjev v avstrijskem Zell am Seeju. Tokrat na prikolici niso bila naložena
samo stara kolesa, ampak tudi štiri gorska kolesa, ki ne sodijo v kategorijo
oldtimerjev. Razlog – kolesarjenje po alpski cesti, ki ga stara kolesa v času, ki
nam je bil na voljo, ne bi zmogla.

Kolesarji po starem na cilju
Zaključne prireditve in zabave s plesom se
nismo udeležili, ker nas je čakala še negotova
pot domov. Kombi je pot preživel brez kakšnih
daljši vmesnih postankov, tako da nam je ostalo
še nekaj časa, da smo srečanje zaključili v prijetnem vzdušju na vrtu picerije Gala v Lescah.
Tanja Oblak
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Ana Ferlan, zlata maturantka

»Sproti sem delala vsa štiri leta«
Foto: osebni arhiv

Ana Ferlan iz Gorenje vasi se je izobraževala za kozmetično tehnico na Srednji
šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani. Na poklicni maturi je
dosegla 22 točk in postala zlata maturantka.
Kako si se
odločala za to
šolo?
Naenkrat
me je začelo
zanimati
tovrstno delo,
na informativnem dnevu
pa mi je postalo še bolj všeč
in odločila
sem se za ta
študij.

Kako je potekala matura?
Pisni in ustni del sem opravljala iz angleščine,
slovenščine in treh strokovnih predmetov (somatologije, dermatologije in kozmetičnih izdelkov),
ki so na maturi šteli kot eno. Pri praktičnem delu
sem morala na modelu, ki sem ga izžrebala med
kandidati, izvesti nego obraza. Bila sem časovno
omejena na 120 minut in v tem času sem morala
pokazati vse postopke, ki smo se jih naučili v
štirih letih. Bilo je kar stresno.
Na maturi si se izkazala. Kako si se pripravljala na izpite?
Takega rezultata nisem načrtovala. Sprva mi
je bilo pomembno predvsem to, da sem sprejeta

na fakulteto, za katero sem se odločila. Ko je
bila matura mimo in smo čakali na rezultate,
se mi je zdelo, da ni bilo težko in da bi lahko
dosegla tudi veliko točk. In je uspelo. Domači in
prijatelji so pričakovali dobre rezultate, takega
pa smo bili vsi zelo veseli.
Vse letnike sem opravila z odliko, ne morem
pa reči, da z lahkoto. So predmeti, za katere
sem se morala kar potruditi, da mi je uspelo.
Ravno pri teh predmetih, za katere sem se bolj
pripravljala med letom, sem na maturi dosegla
visoko število točk. To so bili predvsem strokovni predmeti, katerim sem posvetila malo več
časa, saj je bil obseg snovi velik. Pri meni je
pomagalo predvsem to, da sem se vsa štiri leta
na vsak test ali ustno spraševanje pri vsakem
predmetu dobro pripravila. Ko sem se potem
učila za maturo, sem se veliko stvari že spomnila in sem se z lahkoto dobro pripravila.
Kaj si med šolanjem še posebej rada
delala pri praktičnem usposabljanju in vajah
v specializiranih učilnicah ali salonih?
Imeli smo veliko vaj, najrajši pa sem delala v
salonu. Praktičnega znanja smo dobili ogromno.
Se mi pa zdi, da ima šola organiziranih premalo
ur za prakso izven šole, torej v kozmetičnih
salonih. Samostojno bi lahko delala, je pa veliko
reči, s katerimi v šoli nismo bili seznanjeni, na

trg pa tudi prihajajo vedno novi produkti.
V šoli smo delale predvsem ena na drugi
in nismo imeli realnega stika s kožo, ki je na
primer že starejša ali kaj poškodovana. Pri
delu izven šole pa smo imeli največ stika prav
s strankami, pri katerih smo morali biti bolj
pazljivi. Veliko so tudi spraševale za nasvete
o negi kože. Tam se je potem zares pokazalo,
koliko vem o tem, kar delam. Predvsem je bilo
pomembno, da mi je stranka zaupala. Večina jih
je namreč vedela, da opravljam prakso in lahko
bi bile nezaupljive.
Nekajkrat sem za učni model prosila sestro, na maturo pa sem vzela mami. Seveda
sta mi obe zaupali, nad rezultatom pa sta bili
navdušeni.
Je poleg učenja ostalo še kaj prostega
časa?
Vozila sem se domov in porabila kar nekaj
časa, zato se nisem posvečala še kakšnim
drugim dejavnostim.
Z opravljeno poklicno maturo se lahko
zaposliš ali pa nadaljuješ šolanje. Kakšne
cilje imaš?
Šolanje bom nadaljevala na Zdravstveni
fakulteti v Ljubljani, smer zdravstvena nega.
Glede na to, kolikšno število točk sem dosegla
na maturi, sem bila takoj sprejeta.
Si počitnice dobro izkoristila?
Nekajkrat sem bila na morju, ostale dni pa
sem delala in prihranila nekaj denarja.
Milka Burnik

Anja Špik, zlata maturantka

»Prisegam na spontanost in se veselim dogodkov,
Anja Špik iz Podjelovega Brda si je znanje nabirala na sovodenjski in
gorenjevaški osnovni šoli, potem pa nadaljevala na Srednji šoli za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, smer farmacevtski tehnik. Dom, travnike,
mir in sveži zrak je zamenjala za gnečo, beton, meglo, vročino poleti in luže
pozimi, a se je postopoma vsemu privadila.
Foto: osebni arhiv

Kaj je bil
povod za izbiro
te srednje šole
in smeri?
Že kot otrok
sem si želela
poklica, s katerim bi pomagala
drugim. Zdelo
se mi je, da je
delo v zdravstvu
kot naročeno zame. Takrat sem razmišljala
o zdravniški poti, vendar sem se odločila za
farmacijo, o kateri sem vedela predvsem to, da
z zdravili pomagamo bolnikom, jim lajšamo
bolečine in včasih rešimo življenje. Mojo pozornost je v farmaciji pritegnila kemija, ki sem
jo imela rada že v osnovni šoli. Pri odločitvi me
je precej navdušila še starejša sestra Jasmina,
ki je že šla po tej poti, pa tudi to, da sem lahko
doma dedku pripravljala zdravila za naslednji
dan. Skozi šolanje se je moja odločitev le še
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potrjevala, saj me je delo vedno bolj zanimalo.
Tudi nobeden izmed strokovnih predmetov mi
ni povzročal težav.
Kako si se pripravljala na maturo? Iz
katerih predmetov si jo opravljala?
Dosegla sem dvaindvajset točk. Malo treme
je bilo prisotne pri pisnem in ustnem delu. Na
pisnem delu mi je bilo nekoliko lažje, ker sem
imela več časa za razmislek in preverjanje
rezultatov. Ustni del je bil veliko bolj pristen,
ker sem se s profesorji pogovarjala o strokovnih
vprašanjih in sem takoj vedela, ali moji odgovori peljejo v pravo smer ali ne. Poklicno maturo
sem opravljala iz štirih predmetov, in sicer iz
slovenščine, farmacije (pod katero so bili zajeti štirje predmeti: analiza zdravil, rastlinske
droge in naravne spojine, oblikovanje zdravil in
zdravila), matematike, četrti pa je bil izdelek in
zagovor (praktično delo iz oblikovanja zdravil).
Skozi vsa štiri leta sem se trudila sproti postoriti
vse, kar je bilo treba. Vedela sem, da bo zadnje mesece premalo časa, da bi vse zmogla in

tako lahko pričakovala dobre rezultate. Največ
moje pozornosti in dela je zahtevala farmacija,
saj obsega vse širi strokovne predmete. Na
ustnem delu sem sem morala vse o zdravilih
in rastlinah, njihovih spojinah, učinkovinah,
delovanju, indikacijah, kontraindikacijah. Pisni
del je zajemal računske naloge iz analize zdravil
in oblikovanja zdravil.
Si bila nad uspehom mature presenečena?
Kaj pa odzivi sošolcev, domačih?
Glede na to, koliko sem se maturi posvetila in
kakšne so bile moje želje, sem vedela, da bom delo
dobro opravila. Tako dobrega uspeha pa skoraj
nisem upala pričakovati. Navdušena sem bila
sama, moji domači, pa tudi ostali sošolci so pokazali iskreno veselje, saj smo bili kar trije zlati.
Si s prakso izven šole dobila že kot
srednješolka dobro praktično podlago za
delo, ki ga boš nekoč opravljala?
Praktično usposabljanje z delom sem v
tretjem letniku opravljala v Lekarni Žiri. Po
predpisanih receptih sem izdelovala mazila,
pomagala sem pri dobavljanju zdravil in ostalih
medicinskih pripomočkov, pri razvrščanju na
police ... V tistem času sem se v lekarni res
veliko naučila. V četrtem letniku sem deset dni
opravljala prakso v Leku v Mengšu. V bifarmacevtskem laboratoriju smo delali s sesalskimi

Gašper Stanonik, zlati maturant

»Za uspeh sta pomembna
ambicioznost in zagnanost«

Gašper Stanonik iz Zakobiljka je postal zlati maturant Biotehniškega centra
Naklo, smer hortikulturni tehnik. Tja ga je vodila pot po osnovni šoli, ki jo je
obiskoval v Poljanah.

Letos si prejel posebno priznanje za
odličen učni uspeh vsa štiri leta šolanja.
Kateri predmeti ali področja so te najbolj
pritegnili?
Vedno sem bil nagnjen k izzivom. Za dobre
rezultate sem se potrudil pri vseh predmetih.
Če mi neka zadeva ni šla od rok, sem vztrajal in jo skušal izboljšati, tudi pri učenju.
Veliko sem odnesel od poslušanja na predavanjih, od zapiskov, ki so mi bili v veliko pomoč,
in od ponavljanja snovi. Šoli sem v večernih
urah, zjutraj na avtobusu in v šoli namenil
prav toliko časa, kakor za dodatne aktivnosti,
projekte, dejavnosti in tekmovanja. Vedno sem
imel raje strokovne module in predmete, kjer

ki me čakajo«
celicami, ki se jih uporablja za pridobivanje
bioloških zdravil.
Želim si, da bi po končanem šolanju dobila
delo v svojem poklicu. Farmacevtski tehnik ima
lepo in hkrati odgovorno delo. To, da zdravila,
ki jih izdelujejo v laboratorijih in kasneje v
proizvodnji, lahko lajšajo življenja drugim, se
mi zdi res nekaj velikega.
Kako si v Ljubljani in doma združevala
študij in prosti čas?
Vsa štiri leta bivanja v dijaškem domu Ivana
Cankarja sem precej delala za šolo in prostega
časa ni bilo veliko. Kar mi ga je ostalo, sem ga
izkoristila za sprehode po Ljubljani ali pa sem
prebrala dobro knjigo. Bila sem tudi animatorka
na duhovnih vajah in v birmanski skupini.
Kam te bo vodila nadaljnja pot?
Poskusila bom najti delo v svoji stroki, kar je
moja prva izbira in velika želja, saj so mi tako
svetovali profesorji in nekateri farmacevti. Zanimata me še študij babištva in fizioterapije, med
čemer bom izbirala, če ne najdem službe.
Kako se znajde zlata maturantka po maturi?
Pišem prošnje za delo. Bila sem na morju,
se odpravila na izlet, si vzela več časa za
najbližje in prijatelje, pomagala sem doma na
kmetiji …
Milka Burnik

sem lahko znanje tudi praktično uporabil. Tega
sem koristil tudi v domači dejavnosti.
Kje vse si bil še dejaven v povezavi s
šolo?
Med štiriletnim šolanjem sem bil šolski
fotograf, deloval sem med glavnimi uredniki
šolskega časopisa, en mandat sem bil predsednik dijaške skupnosti, udeleževal sem se raznih
izmenjav v tujini, sodeloval pri raznih šolskih
projektih, pripomogel k promociji šole ... V teh
letih sem osvajal zlata priznanja na državnih
tekmovanjih iz znanja matematike, ekokviza
oziroma biologije in geografije ter enkrat tudi
ubranil državni naslov.
Vse obveznosti, ki sem si jih naložil, so
bile pomembne zame, skušal pa sem pomagati
tudi širši skupnosti. Največ mi pomenijo
področja, kjer ustvarjanje nima meja in se kot
vrednote štejejo naporno delo, spretnost in
vidni rezultati.
Kako si se pripravljal na maturo in kaj
je zahtevala od tebe?
Najbolj sem se pripravljal na strokovne
predmete, saj je bilo tam znanje najbolj
obsežno. Poklicno maturo sem opravljal iz
slovenščine, hortikulture, angleščine in strokovnega izdelka z zagovorom. Vse skupaj je
zajemalo štiri ustne in štiri pisne izpite. Za
izdelek sem s sošolcema predstavil sanacijo
brežine in izdelavo skalnjaka na domači vrtnariji. Pričakoval sem odličen uspeh in tudi
tiho upal na zlatega maturanta. Zaradi premalo
časa nisem bil kaj dosti optimističen glede
nekaterih izpitov, a se je izšlo. Vesel sem, da
sem dosegel zastavljeni cilj ter pričakovanja
domačih in prijateljev, ki so me spodbujali k
dobrim rezultatom in bili navdušeni nad mojim
dosežkom.
Kaj na svojem hortikulturnem področju
najraje počneš?
Veseli me delo na terenu, kjer ustvarjanje
nikoli nima meja in zasnova vedno temelji na
dobri ideji in učinkovito opravljenem delu.
Lahko se dokažeš v spretnosti in kreativnosti. Navdušuje me tudi vloga prodajalca,
svetovalca, delo z ljudmi, poznavanje stroke,
komunikacijske veščine. V šoli se naučiš nekaj
osnovnih del, vendar so profitne dejavnosti vedno bolj specializirane in učinkovite v svojem
delu. Med šolanjem dobiš toliko praktičnih
znanj, kolikor se potrudiš, redno obiskuješ
pouk, se izobražuješ na dodatnih predavanjih,
sprašuješ po dodatnih podatkih.
Te bo nadaljnja pot vodila v izobraževanje
ali v opravljanje poklica?
Študij bom nadaljeval na visoki poslovni

Foto: osebni arhiv

K izbiri izobraževalnega programa je
najbrž vplivalo domače okolje?
Že od malega odraščam na vrtnariji, zato
sem jo vzljubil in dobil ogromno zanimanja
za naravoslovje. Hortikulturna dejavnost mi
je najbližja in prejeto znanje sem želel nadgraditi, da lahko z bratom še bolj pripomoreva k
podjetju.

šoli, pozneje smer menedžment, na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani, saj visoke šole za okrasno
hortikulturo v Sloveniji ni. Še naprej se bom
dodatno izobraževal v hortikulturi in pomagal
v domači vrtnariji. Rad bi pripomogel, da se
postavi vrtnarstvo na višji nivo in v pomembno
kmetijsko panogo. Največji izziv pa mi je in bo
ohraniti notranje zadovoljstvo in veselje.
Imaš znanje in zelo pozitiven čut za okolje
in naravo. Kaj pa ljudje na splošno?
Kupujmo sezonsko, doma pridelano hrano
in le stvari, ki jih potrebujemo. Veliko reči
lahko pred reciklažo ponovno uporabimo,
česar se ljudje še premalo zavedajo.
Kaj so ti posebnega prinesle zadnje
dijaške počitnice?
Naredil sem enodnevno turo na vrh
Triglava, šel na morje kot animator dobrodelne
organizacije za otroke in se udeležil dopusta
z brati in starši. Preko projekta Erasmus +
bom šel septembra na tritedensko mobilnost
oziroma praktično delo v dve vrtnariji v tujino,
bodisi v Nemčijo ali na Nizozemsko.
Milka Burnik

Zlati maturanti
Letos je bilo zlatih maturantov v naši
občini kar šest. Vse je na kratek intervju
povabila naša sodelavka Milka Burnik.
Odločili smo se, da vam tri predstavimo
v tokratni številki, še tri pa v naslednji. V
prihodnji številki boste tako lahko prebirali zgodbe Nike Prosen, Tine Šturm in
Urške Seljak. Vsem šestim zlatim matu
rantom v uredništvu iskreno čestitamo za
lep dosežek ob koncu srednješolskega
izobraževanja!
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predstavljamo kandidata za župana
Peter Trček, kandidat za župana

»Čista pitna voda je osnova za vse«
Peter Trček s Trebije kandidira s podporo volivcev. Pravi, da je občina kot
kmetija, kjer mora gospodar v sodelovanju z delavci in občani poskrbeti, da
bo kašča polna, streha trdna ter da nam bo iz pip tekla čista pitna voda, ki je v
ospredju njegovega volilnega programa. »Podpiram vsako dejavnost ohranjanja avtohtonih vrst semen, izmenjavo le-teh, dobro prakso pridelovanja in
shranjevanja, sajenja sadnih vrtov, vrtičkarstva, kmetovanja, ohranjanja in
skrbi za čisto zemljo ter čisto pitno vodo,« pravi Trček, nekdaj zaposlen kot
avtomehanik, ki sedaj večino hrane pridela doma. »Zato podpiram, da ima
vsak vrtec ali šola tudi zelenjavno-sadni vrt, kjer otroci spoznavajo, da vse
izvira iz matere zemlje.« Zavzema se za ozaveščanje občanov o zdravem
načinu življenja, za dobre prakse pridelovanja hrane, samooskrbo vrtov in
njiv, v sodelovanju z zdravstvenimi delavci. Poudarja tudi zdrave družine,
srečne partnerske odnose ter spoštovanje. Gasilcem, ki so naši čuvaji čiste
pitne vode, izreka podporo v največji možni meri, ki je vzdržna za občino.
Zavzema se tudi za upoštevanje modrosti in izkušenj upokojencev. Poudarja
še: »V danih možnostih občine bomo podpirali samozaposlenost, obrtništvo
in podjetništvo.« Meni namreč, da so občina in krajevne skupnosti v prvi vrsti
servis občanov, njim v pomoč, kako priti do uslug, ki jih potrebujejo.

Milan Čadež, kandidat za župana

Za večjo prepoznavnost občine
in Poljanske doline
Kot priznava Milan Čadež, se je v občini Gorenja vas - Poljane v
iztekajočem mandatu kar precej premaknilo: »Kar je plod sodelovanja
in medsebojnega povezovanja vseh izvoljenih, ki ste jim na zadnjih
volitvah, spoštovane volivke in volivci, namenili svoj glas. Prav posebej sem pazil, da
so bili projekti enakomerno razporejeni v celi
občini, pri čemer gre zahvala tudi občinskim
svetnikom in svetom krajevnih skupnosti. Delo
v občinskem svetu je bilo konstruktivno, v
pravih trenutkih tudi kritično, ogromno je bilo
dobrih idej, ki smo jih v večji meri tudi realizirali, marsikaj je pa ostalo še za prihodnost.
Za uspešno delo, ki je zaznamovalo ta mandat,
sem še posebno hvaležen svojim sodelavcem v
občinski upravi.«
Za prihajajoči mandat Milan Čadež načrtuje
zaključek izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nadaljevanje energetskih
sanacij javnih objektov. Še več sredstev bodo
namenili za obnovo in nadgradnjo cestnega
omrežja v občini, ki je glede na sicer čudovito
lego zelo zahtevno. Nadaljevali bodo še z
večjo skrbjo za naše okolje, saj le čista narava
privablja obiskovalce in turiste v naše kraje.
Prepoznavnost občine in Poljanske doline pa bo
skupna naloga v prihodnosti. »Prepričan sem,
da bodo naš trud prepoznali tudi prihajajoči
rodovi, kakor smo tudi mi ponosni na dobra
dejanja naših prednikov,« še pravi Čadež.

16

Liste kandidatov za lokalne volitve 2014
KANDIDATA ZA ŽUPANA
1. PETER TRČEK, roj. 07.07.1962, Trebija 46
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: avtomehanik
delo: kmet
2. MILAN ČADEŽ, roj. 11.05.1966, Gorenja
Dobrava 36
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA – SDS OO
poklic: strojni inženir
delo: župan

KANDIDATI ZA ČLANE
OBČINSKEGA SVETA
I. VOLILNA ENOTA

1. PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
1. MARTIN TAVČAR, roj. 18.03.1990, Poljane
nad Škofjo Loko 20
poklic: mehatronik operater
delo: operater na strojih-orodjar-tehnolog
2. BREDA ČEMAŽAR, roj. 01.12.1962,
Murave 1
poklic: pomočnica vzgojiteljice
delo: gospodinja
3. MILAN ČEMAŽAR, roj. 17.08.1959,
Murave 1
poklic: voznik
delo: delavec
4. VALENTINA BERCE, roj. 17.01.1979, Volča 25
poklic: šivilja, kuharica
delo: kuharica
5. SREČKO BERCE, roj. 04.03.1977, Volča 25
poklic: kmetijski tehnik
delo: voznik
6. MATEJA PRIMOŽIČ, roj. 13.02.1976,
Gorenje Brdo 10a
poklic: komercialist
delo: komerciala
2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
1. JANEZ HROVAT, roj. 15.04.1960, Žabja vas 6
poklic: univ. dipl. inž. elektrotehnike
delo: pomočnik direktorja
2. MAJA BOŽNAR OREL, roj. 11.12.1979,
Dolenčice 20
poklic: univ. dipl. bibliotekarka, univ. dipl.
novinarka
delo: šolska knjižničarka
3. JANEZ ARNOLJ, roj. 27.03.1980, Volča 11
poklic: univ. dipl. inž. elektrotehnike
delo: razvojni inženir
4. BARBARA TUŠEK, roj. 02.04.1985,
Srednja vas - Poljane 4
poklic: univ. dipl. bibliotekarka
delo: /
5. ANDREJ KLINEC, roj. 11.03.1960, Poljane
nad Škofjo Loko 56
poklic: elektroinštalater
delo: upokojenec
3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
- SDS
1. ANTON DEBELJAK, roj. 29.04.1956,
Poljane nad Škofjo Loko 135
poklic: orodjar
delo: upokojenec
2. IRENA TAVČAR, roj. 30.12.1955, Javorje 14
poklic: dipl. upravna organizatorka
delo: upokojenka

3. CIRIL ALIČ, roj. 23.07.1955, Murave 16
poklic: inženir strojništva
delo: upokojenec
4. EDO DOLENC, roj. 19.08.194, Srednja vas
- Poljane 19
poklic: učitelj praktičnega pouka
delo: upokojenec
5. MARTINA KOŠIR, roj. 08.11.1969, Bukov Vrh 6
poklic: kemijski in obutveni tehnik
delo: delavka
6. FRANČIŠKA DOLENEC, roj. 30.05.1955,
Lom nad Volčo 4
poklic: gospodinja
delo: gospodinja

2. BLAŽ KOSMAČ, roj. 22.01.1987, Fužine 6
poklic: gimnazijski maturant
delo: monter stavbnega pohištva
3. MILENA MARIJAN, roj. 23.06.1957,
Podgora 16a
poklic: priučena delavka
delo: upokojenka
4. BOJAN PRIMOŽIČ, roj. 10.08.1973,
Trebija 9
poklic: kmet
delo: kmet
5. IRMA OBLAK, roj. 29.04.1969, Trebija 28
poklic: magistrica upravnih ved
delo: višja svetovalka

4. SOCIALNI DEMOKRATI
1. MAJA ČINKU, roj. 14.10.1983, Dobje 21
poklic: gimnazijski maturant
delo: študentka
2. BORUT UŠENIČNIK, roj. 30.03.1968, Vinharje 4
poklic: inženir strojništva
delo: tehnolog/programer CNC

2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
1. JANEZ RUPNIK, roj. 30.03.1984, Stara
Oselica 64
poklic: elektrotehnik elektronik
delo: tehnolog
2. MARIJA JEREB, roj. 26.09.1949,
Podjelovo Brdo 19
poklic: trgovka
delo: upokojenka
3. BOŠTJAN PINTAR, roj. 09.07.1975, Trebija 57
poklic: dipl. inž. elektrotehnike
delo: projektni vodja
4. TANJA PREZELJ, roj. 27.06.1991, Laniše 19
poklic: študent
delo: /
5. JANEZ UŠENIČNIK, roj. 03.07.1972, Hotavlje 58
poklic: pismonoša
delo: poštar

5. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. DANIJELA TITAN, roj. 24.12.1955, Hotovlja 94
poklic: višja medicinska sestra
delo: višja medicinska sestra
2. JANEZ LAVTAR, roj. 25.10.1958, Predmost 31
poklic: električar
delo: upokojenec
3. MAGDALENA MARKELJ, roj. 21.02.1947,
Gorenje Brdo 18
poklic: delavka
delo: upokojenka
4. ANDREJ DERLINK, roj. 24.01.1942, Javorje 8
poklic: tiskar
delo: upokojenec
5. VIDA KOKALJ, roj. 27.05.1943, Volča 12
poklic: ekonomski tehnik
delo: upokojenka
6. TOMAŽ POLJANŠEK, roj. 21.12.1949,
Poljane nad Škofjo Loko 71
poklic: gostinski tehnik
delo: upokojenec
6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. JANEZ PELIPENKO, roj. 27.06.1958,
Javorje 55
poklic: ekonomist
delo: samostojni podjetnik
2. DORICA PETERNEL, roj. 03.02.1984,
Gorenja Žetina 1
poklic: dipl. babica
delo: babica v porodnem bloku
3. mag. JOŽE ČADEŽ, roj. 28.08.1955,
Srednja vas - Poljane 1
poklic: mag. agronomije
delo: kmetovanje
4. ELIZABETA BOGATAJ, roj. 17.11.1970,
Srednja vas - Poljane 10
poklic: /
delo: trgovka
7. STRANKA MIRA CERARJA
1. DUNJA ŠKOFIC, roj. 18.07.1962, Podvrh 29
poklic: gimnazijska maturantka
delo: knjižničarka

II. VOLILNA ENOTA

1. PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
1. TILKA VUČKO, roj. 16.04.1963, Fužine 30a
poklic: komercialist
delo: komercialist

3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SDS
1. STANKO BAJT, roj. 28.04.1961, Podjelovo
Brdo 18a
poklic: orodjar
delo: mojster na popravilu tl. orodij
2. ŠTEFKA JERAM, roj. 24.10.1967, Hotavlje 8b
poklic: inženirka strojništva
delo: vodja kakovosti poslovne enote
3. PETER DOLINAR, roj. 15.10.1982,
Podgora 42
poklic: monter in upravljavec energ. naprav
delo: samostojni podjetnik
4. MARIJA KNAFELJ, roj. 18.01.1956,
Srednje Brdo 2a
poklic: OŠ
delo: upokojenka
5. GORAZD ČADEŽ, roj. 29.10.1993,
Podjelovo Brdo 32
poklic: strojni tehnik
delo: študent
4. SOCIALNI DEMOKRATI
1. BOGO ŽUN, roj. 07.10.1962, Fužine 5
poklic: dipl. inž. gozdarstva
delo: vodja KE Zavoda za gozdove
2. OLGA ČRMELJ, roj. 04.10.1942, Volaka 30
poklic: ekonomist
delo: upokojenka
3. DARJA PRELOG, roj. 06.03.1963,
Kopačnica 3
poklic: ekonomski tehnik
delo: prodajnik
5. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. BOJAN ŠIFRAR, roj. 27.07.1952, Laniše 17
poklic: poštar
delo: upokojenec
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2. MARIJA MINKA LIKAR, roj. 27.10.1950,
Hotavlje 55
poklic: delavka
delo: upokojenka
3. DUŠAN SELAK, roj. 05.02.1953, Kladje 2
poklic: mizar
delo: upokojenec
4. INGRID OSREDKAR KOKELJ, roj.
22.09.1957, Javorjev Dol 3
poklic: komercialistka
delo: upokojenka
5. SLAVKO KOVAČ, roj. 05.11.1939, Hotavlje 49
poklic: strojni tehnik
delo: upokojenec
6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. ZVONKO DOLINAR, roj. 13.06.1963, Stara
Oselica 2
poklic: kmetijski tehnik
delo: kmetovanje
2. TINA DEMŠAR, roj. 30.07.1992, Krnice pri
Novakih 9
poklic: hortikulturni tehnik
delo: študentka agronomije, hortikulture
3. MARKO KRŽIŠNIK, roj. 26.04.1954,
Sovodenj 7
poklic: kmetovalec
delo: kmetovanje
4. DANICA LIKAR, roj. 02.03.1967,
Čabrače 12
poklic: gospodinja
delo: kmetovanje
7. STRANKA MIRA CERARJA
1. FRANC BIČEK, roj. 08.01.1963, Hotavlje 83
poklic: dipl. ekonomist, spec. managementa
delo: vodja enot

III. VOLILNA ENOTA

1. PETER TRČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
1. HELENA GORJAN, roj. 14.09.1964,
Gorenja vas, Vršajn 10
poklic: 6. stopnja
delo: učiteljica
2. JANEZ SELAK, roj. 16.08.1973, Gorenja
vas, Poljanska cesta 71
poklic: elektrikar elektronik
delo: avtomatizacija
3. PETRA KOFLER, roj. 25.04.1993, Gorenja
vas, Trata 4
poklic: študentka
delo: študentka
4. MAKS AŽBE, roj. 11.02.1943, Gorenja vas,
Blegoška ulica 12
poklic: strojni ključavničar
delo: upokojenec
5. ANJA KOFLER, roj. 06.05.1989, Gorenja
vas, Trata 4
poklic: živilski tehnik
delo: študentka
6. MARIJAN VIDRIH, roj. 19.03.1942,
Gorenja vas, Sestranska vas 17
poklic: offset tiskar
delo: upokojenec
2. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI
DEMOKRATI
1. MIRJANA MOŽINA, roj. 19.06.1959,
Dolenja Dobrava 37
poklic: dipl. ekonomist
delo: višja finančna inšpektorica
2. STANISLAV BIZOVIČAR, roj. 20.11.1959,
Zadobje 13a
poklic: mizar
delo: mizar
3. JANA ROJC, roj. 22.11.1964, Dolenja
Dobrava 36
poklic: prof. razrednega pouka
delo: pomočnica ravnatelja
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4. ROBERT KAVČIČ, roj. 10.01.1988, Žirovski
Vrh Sv. Urbana 21
poklic: dipl. inž. agronomije
delo: kmetovalec
5. MAGDA AŽBE, roj. 31.03.1968, Dolenja
Dobrava 34a
poklic: univ. dipl. agronomije
delo: komercialist
6. LUKA KRŽIŠNIK, roj. 10.03.1981,
Dobravšce 24
poklic: avtomehanik
delo: avtoprevoznik

4. MARIJA MLINAR, roj. 21.10.1961, Gorenja
vas, Poljanska cesta 100
poklic: ekonomski tehnik
delo: tajnica
5. JANEZ MARTINČIČ, roj. 22.06.1969,
Dolge Njive 7
poklic: delavec, kmetovalec
delo: skladiščnik in kmet

3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
– SDS
1. MILAN ČADEŽ, roj. 11.05.1966, Gorenja
Dobrava 36
poklic: inženir strojništva
delo: župan
2. LUCIJA KAVČIČ, roj. 08.12.1981, Žirovski
Vrh Sv. Urbana 15
poklic: dipl. organizatorka – mentorka
delo: samostojna podjetnica
3. ŽAN MAHNIČ, roj 12.01.1990, Gorenja
vas, Blegoška ulica 20
poklic: gimnazijski maturant
delo: študent
4. TADEJ KAVČIČ, roj. 02.01.1983, Lučine 45
poklic: strojni tehnik
delo: samostojni podjetnik
5. MARIJA PROSEN, roj. 08.02.1959, naslov:
Gorenja vas, Lajše 9
poklic: šivilja
delo: čistilka

KS GORENJA VAS

4. SOCIALNI DEMOKRATI
1. JURIJ KRVINA, roj. 03.06.1974, Gorenja
vas, Poljanska cesta 7
poklic: dipl. upravni organizator
delo: vodja oddelka
5. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1. FRANCI FORTUNA, roj. 21.09.1953,
Gorenja vas, Trata 81
poklic: elektrotehnik
delo: upokojenec
2. OLGA ŠUBIC, roj. 13.04.1952, Žirovski
Vrh Sv. Urbana 20
poklic: delavka
delo: upokojenka
3. PAVEL ČADEŽ, roj. 09.03.1938, Dolenja
Dobrava 14
poklic: električar
delo: upokojenec
4. ALBINA ČERIMOVIĆ, roj. 01.06.1952,
Gorenja vas, Sestranska vas 15
poklic: ekonomski tehnik
delo: upokojenka
5. JOŽE NOVAK, roj. 16.02.1942, Gorenja
vas, Poljanska cesta 81
poklic: ekonomist
delo: upokojenec
6. MARJANA VRHUNC ŠTREMFELJ, roj.
03.02.1950, Gorenja vas, Ob jezu 2
poklic: profesorica angleščine, francoščine
delo: upokojenka
6. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. DUŠAN PINTAR, roj. 28.09.1959, Gorenja
vas, Sestranska vas 41
poklic: mehanik za kmetijske stroje
delo: kmetovanje in s.p.
2. HELENA OBLAK, roj. 20.04.1980, Žirovski
Vrh Sv. Antona 8
poklic: vzgojiteljica
delo: vzgojiteljica
3. VLADIMIR KAVČIČ, roj. 29.11.1968,
Gorenja Dobrava 11
poklic: obdelovalec kovin
delo: voznik avtobusa

KANDIDATI ZA ČLANE SVETOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI

1. VOLILNA ENOTA

1. VLADIMIR KAVČIČ, roj. 29.11.1968,
Gorenja Dobrava 11
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: oblikovalec kovin
delo: voznik avtobusa
2. LUCIJA KAVČIČ, roj. 08.12.1981, Žirovski
Vrh Sv. Urbana 15
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: dipl. organizatorka - mentorka
delo: samostojna podjetnica
3. DUŠAN PODOBNIK, roj. 26.11.1973,
Gorenja Dobrava 35
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: inženir strojništva
delo: tehnolog
4. ROBERT KAVČIČ, roj. 10.01.1988, Žirovski
Vrh Sv. Urbana 21
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: dipl. inž. agronomije
delo: kmetovalec

2. VOLILNA ENOTA

1. MIRJANA MOŽINA, roj. 19.06.1959,
Dolenja Dobrava 37
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: dipl. ekonomist
delo: višja finančna inšpektorica
2. LUKA KRŽIŠNIK, roj. 10.03.1981,
Dobravšce 24
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: avtomehanik
delo: avtoprevoznik
3. ALBINA ČERIMOVIĆ, roj. 01.06.1952,
Gorenja vas, Sestranska vas 15
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
poklic: ekonomski tehnik
delo: upokojenka
4. JANA ROJC, roj. 22.11.1964, Dolenja
Dobrava 36
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: prof. razrednega pouka
delo: pomočnica ravnatelja
5. JURIJ KOGOVŠEK, roj. 05.04.1957,
Gorenja vas, Sestranska vas 14
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: rudar
delo: upokojenec
6. STANISLAV HOMEC, roj. 15.12.1962,
Dolenja Dobrava 26
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: elektroinštalater
delo: samostojni podjetnik

7. HELENA OBLAK, roj. 20.04.1980, Žirovski
Vrh Sv. Antona 8
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: vzgojiteljica
delo: vzgojiteljica
8. MARIJA PROSEN, roj. 08.02.1959,
Gorenja vas, Lajše 9
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: šivilja
delo: čistilka

3. VOLILNA ENOTA

1. GAŠPER PERESCIUTTI, roj. 27.03.1987,
Gorenja vas, Gregorčičeva ulica 1
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: prodajalec, mesar
delo: prodaja in izdelava suhomesn. izd.
2. MARIJA MLINAR, roj. 21.10.1961, Gorenja
vas, Poljanska cesta 100
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: ekonomski tehnik
delo: tajnica

4. VOLILNA ENOTA

1. JANEZ PIVK, roj. 24.11.1988, Hotavlje 15a
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: mizar
delo: mizar
2. JANEZ UŠENIČNIK, roj. 03.07.1972,
Hotavlje 58
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: pismonoša
delo: poštar
3. MARIJAN ŠTREMFELJ, roj. 09.09.1952,
Volaka 24
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: strojni tehnik
delo: upokojenec
4. FRANC BIČEK, roj. 08.01.1963, Hotavlje 83
predlagatelj: ZBOR ČLANOV LOKALNEGA
ODBORA STRANKA MIRA CERARJA
poklic: dipl. ekonomist, spec. managementa
delo: vodja enot
5. MARIJA KNAFELJ, roj. 18.01.1956,
Srednje Brdo 2a
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: OŠ
delo: upokojenka

5. VOLILNA ENOTA

1. SIMON MEZEG, roj. 12.10.1984, Debeni 4
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: mizar
delo: mizar s.p.
2. FRANC KOKALJ, roj. 13.09.1957,
Kopačnica 19
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: skladiščnik
delo: upokojenec
3. PAVEL RAZLOŽNIK, roj. 25.01.1952,
Kopačnica 20
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: gradbeni delovodja
delo: upokojenec
4. JASMINA LIKAR, roj. 26.06.1980, Studor 12
predlagatelj: Uršula Trček in skupina volivcev
poklic: organizator poslovanja v gostinstvu
delo: vodja kuhinje

KS JAVORJE
1. VOLILNA ENOTA

1. JAKA JERAŠA, roj. 17.05.1972, Javorje 61
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: strojni tehnik
delo: vodja kontrole
2. ANDREJ DERLINK, roj. 24.01.1942,
Javorje 8
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
poklic: tiskar
delo: upokojenec
3. MARIJAN MOŽINA, roj. 13.06.1960,
Dolenčice 4
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: kmetijski tehnik
delo: lesni komercialist
4. CIRIL ALIČ, roj. 23.07.1955, Murave 16
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: inženir strojništva
delo: upokojenec
5. IRENA TAVČAR, roj. 30.12.1955, Javorje 14
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: dipl. upravna organizatorka
delo: upokojenka

2. VOLILNA ENOTA

1. DUNJA ŠKOFIC, roj. 18.07.1962, Podvrh 29
predlagatelj: ZBOR ČLANOV LOKALNEGA
ODBORA STRANKA MIRA CERARJA
poklic: gimnazijska maturantka
delo: knjižničarka
2. FRENK DOLENC, roj. 08.01.1958, Četena
Ravan 7
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: avtomehanik
delo: kmetovalec
3. MARJETA KOKELJ, roj. 19.07.1956, Mlaka
nad Lušo 4
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: grafični tehnik
delo: gospodinja

3. VOLILNA ENOTA

1. URŠKA ŽELEZNIK, roj. 09.09.1988,
Dolenja Žetina 4
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: kuharica
delo: kuharica
2. TOMAŽ ŠINK, roj. 26.11.1980, Dolenja
Žetina 3
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: obdelovalec lesa
delo: kmetovalec
3. PETER PETERNEL, roj. 29.06.1981,
Gorenja Žetina 1
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: ing. kmet. agronom
delo: kmet s.p.

KS LUČINE
1. VOLILNA ENOTA

1. VIDA OBLAK, roj. 07.06.1964, Lučine 52
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: trgovka
delo: prodajalka

2. DOMINIKA JEREB, roj. 18.05.1965, Lučine 40
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: gimnazijski maturant
delo: uslužbenka
3. BLAŽ DOLINAR, roj. 29.01.1971, Lučine 20b
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: voznik
delo: voznik
4. TADEJ KAVČIČ, roj. 02.01.1983, Lučine 45
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: strojni tehnik
delo: samostojni podjetnik

2. VOLILNA ENOTA

1. MARIJA SKOPEC, roj. 26.12.1966, Dolge
Njive 8
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: gospodinja
delo: gospodinja
2. JANEZ KOŠIR, roj. 26.01.1967, Dolge Njive 11
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: mizar
delo: samostojni podjetnik
3. JANEZ MARTINČIČ, roj. 22.06.1969,
Dolge Njive 7
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: delavec, kmet
delo: skladiščnik, kmetovalec

3. VOLILNA ENOTA

1. STANISLAV BIZOVIČAR, roj. 20.11.1959,
Zadobje 13a
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: mizar
delo: mizar
2. KAROLINA MARTINČIČ, roj. 08.07.1965,
Zadobje 4
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: šivilja
delo: šivilja
3. MIHA ALIČ, roj. 13.09.1990, Prelesje 20
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: študent
delo: študent

4. VOLILNA ENOTA

1. VILJEM POTOČNIK, roj. 17.01.1970,
Brebovnica 14
predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI
poklic: /
delo: mizarska dela
2. JOŽEFA MAČEK, roj. 05.02.1966,
Brebovnica 13a
predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI
poklic: vzgojiteljica
delo: vzgojiteljica predšolskih otrok

KS POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO
1. VOLILNA ENOTA

1. ALEŠ ŠUBIC, roj. 06.06.1972, Hotovlja 90
predlagatelj: Brigita Šubic in skupina volivcev
poklic: univ. dipl. ing. fizike
delo: vodja priprave tehničnih rešitev
2. JANEZ LAVTAR, roj. 25.10.1958, Predmost 31
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
poklic: električar
delo: upokojenec
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3. JANEZ KLEMENČIČ, roj. 29.08.1949,
Predmost 27
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: avtoličar
delo: upokojenec
4. MARTINA KOŠIR, roj. 08.11.1969, Bukov
Vrh 6
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: kemijski in obutveni tehnik
delo: delavka
5. IVAN KAVČIČ, roj. 04.10.1953, Bukov Vrh 5
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: prodajalec
delo: upokojenec

2. VOLILNA ENOTA
1. BARBARA TUŠEK, roj. 02.04.1985,
Srednja vas - Poljane 4
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: univ. dipl. bibliotekar
delo: /
2. ANTON DEBELJAK, roj. 29.04.1956,
Poljane nad Škofjo Loko 135
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: orodjar
delo: upokojenec
3. IGOR BOGATAJ, roj. 03.10.1968, Srednja
vas - Poljane 10
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: obdelovalec kovin
delo: orodjar
4. ANDREJ KLINEC, roj. 11.03.1960, Poljane
nad Škofjo Loko 56
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: elektroinstalater
delo: upokojenec

3. VOLILNA ENOTA

1. TOMAŽ KISOVEC, roj. 27.05.1977,
Delnice 14
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: ekonomski tehnik
delo: poslovodja
2. JANEZ ARNOLJ, roj. 27.03.1980, Volča 11
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI
poklic: univ. dipl. inž. elektrotehnike
delo: razvojni inženir
3. FRANCKA DOLENEC, roj. 30.05.1955,
Lom nad Volčo 4
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: gospodinja
delo: gospodinja

4. VOLILNA ENOTA

1. MAGDALENA MARKELJ, roj. 21.02.1947,
Gorenje Brdo 18
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
poklic: delavka
delo: upokojenka
2. MITJA GANTAR, roj. 12.07.1978, Malenski
Vrh 8
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA - SDS
poklic: kmetovalec
delo: kmetovalec
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KS SOVODENJ
1. VOLILNA ENOTA

1. MARKO KRŽIŠNIK, roj. 26.04.1954,
Sovodenj 7
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: kmetovalec
delo: kmetovanje
2. MARTINA JEZERŠEK, roj. 14.03.1985,
Sovodenj 29
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: ekonomski tehnik
delo: delavka v proizvodnji
3. TOMO PETERNELJ, roj. 04.03.1975,
Sovodenj 13
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: končana OŠ
delo: trgovski potnik
4. METOD AMBROŽIČ, roj. 05.06.1969,
Sovodenj 41
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: kuhar
delo: nabavni referent

2. VOLILNA ENOTA

1. ROMANA RUPNIK, roj. 16.02.1963, Stara
Oselica 64
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: prodajalec
delo: gospodinja
2. ZVONKO DOLINAR, roj. 13.06.1963, Stara
Oselica 2
predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
poklic: kmetijski tehnik
delo: kmetovanje
3. STANKO BAJT, roj. 28.04.1961, Podjelovo
Brdo 18a
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: orodjar
delo: mojster na popravilu tl. orodij
4. MARTIN KUMER, roj. 11.11.1987,
Podjelovo Brdo 16
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: strojni tehnik
delo: voznik kamiona

3. VOLILNA ENOTA

1. JOŽE ŠIFRAR, roj. 03.03.1961, Stara
Oselica 6a
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: poklicni voznik
delo: voznik avtobusa
2. HELENA ŽIVKOVIČ, roj. 18.08.1950,
Hobovše pri Stari Oselici 17
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: končana srednja šola
delo: upokojenka

4. VOLILNA ENOTA

1. VIKTOR LIKAR, roj. 15.07.1957, Laniše 14
predlagatelj: Ivanka Vončina in skupina
volivcev
poklic: strojni tehnik
delo: upokojenec
2. FERDINAND ŠPIČEK, roj. 19.05.1944, Laniše 2
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: mizar
delo: upokojenec

3. INGRID KOKELJ OSREDKAR, roj.
22.09.1957, Javorjev Dol 3
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: končana srednja šola
delo: komercialist
4. NATAŠA JEZERŠEK, roj. 14.03.1971, Nova
Oselica 5
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina
volivcev
poklic: prodajalec
delo: delavka v proizvodnji
5. GABRIJEL PODOBNIK, roj. 01.11.1958,
Javorjev Dol 7
predlagatelj: Lenart Šifrar in skupina volivcev
poklic: strojni ključavničar
delo: varilec

KS TREBIJA
1. VOLILNA ENOTA

1. LJUDMILA TAVČAR, roj. 14.09.1960,
Trebija 64
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: šivalec zgornjih delov
delo: posluževalec na stroju
2. ROMAN KOKALJ, roj. 20.03.1960, Trebija 47
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: komercialist
delo: vodja prodaje

2. VOLILNA ENOTA

1. RUDOLF KOKELJ, roj. 17.04.1959, Podgora 19
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: mojster strojne mehanike
delo: upokojenec
2. MILENA MARIJAN, roj. 23.06.1957,
Podgora 16a
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: priučena delavka
delo: upokojenka

3. VOLILNA ENOTA

1. IRENA GLADEK, roj. 11.12.1992, Fužine 26
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: gimnazijski maturant
delo: študentka
2. BOGO ŽUN, roj. 07.10.1962, Fužine 5
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: dipl. inž. gozdarstva
delo: vodja KE Zavoda za gozdove

4. VOLILNA ENOTA

1. NEJC FILIPIČ, roj. 04.12.1989, Stara
Oselica 34
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: inženir živilstva in prehrane
delo: delavec na kmetiji
2. ROMANA ŠTUCIN, roj. 11.02.1980, Stara
Oselica 60
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: trgovka, šivilja
delo: trgovka

5. VOLILNA ENOTA

1. DUŠAN SELAK, roj. 05.02.1953, Kladje 2
predlagatelj: DeSUS, DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
poklic: mizar		
delo: upokojenec
2. KATJA HLADNIK, roj. 08.04.1994, Kladje 18
predlagatelj: Peter Trček in skupina volivcev
poklic: naravovarstveni tehnik
delo: študentka
Na volitve bomo letos odšli v nedeljo, 5. oktobra.
Predčasno glasovanje bo možno v sredo, 1. oktobra,
od 7. do 19. ure v poslovni stavbi Občine Gorenja vas
- Poljane na naslovu Todraž 1.

Milan ČADEŽ,
kandidat za župana

2
Osnovni razlogi zaradi katerih sem se
odločil ponovno kandidirati za vodenje
občine, so povezani z glavnimi cilji, ki bodo
krojili prihajajoči mandat:
ZAKLJUČITI VODOVODNA OMREŽJA
ob zavedanju, da je zdrava pitna voda naše
največje bogastvo.
ZAKLJUČITI KANALIZACIJSKO OMREŽJE
in s subvencijami občanom še naprej
pomagati graditi male čistilne naprave, kajti
cilj je čista Poljanska Sora.
NADALJEVATI Z ENERGETSKIMI
SANACIJAMI JAVNIH OBJEKTOV,
ker s tem bistveno zmanjšujemo stroške in
smo prijazni okolju.
NADALJEVATI IZBOLJŠANJE DRŽAVNIH IN
OBČINSKIH CEST,
z več sredstvi v proračunu.
DVIGNITI STANDARD ZDRAVSTVENE
OSKRBE IN ZDRAVEGA ŽIVLJENJA,
z razvijanjem centra primarne zdravniške
oskrbe v domačem zdravstvenem domu,
pospeševanjem programov prodaje doma
pridelane zdrave hrane v naših šolah…
ORGANIZIRATI POMOČ IN VARSTVO NA
DOMU IN VRTEC ZA STAREJŠE,
pričeli bomo z oskrbo na domu v
sodelovanju z CSS Škofja loka.
PODPIRATI VLAGANJA V TURIZEM IN
PODJETNIŠTVO,
kar je najboljša naložba za prihodnost.
POVEČEVATI PREPOZNAVNOST OBČINE IN
POLJANSKE DOLINE z medsebojnim
sodelovanjem, predstavitvami in učinkovito
uporabo socialnih omrežij. Povečati
prepoznavnost naše celostne podobe:
»Poljanska dolina, dežela pod Blegošem«
V NAPREJ SE BOM TRUDIL …
vzpodbujati spoštovanje do domovine,
dediščine, narodnih simbolov in narodne
zavesti!

Spoštovane občanke in občani!
V tem mandatu nam je s vztrajnim delom uspelo krepko povečati
prihodke v proračunu ter s tem pridobiti znatna državna in evropska
sredstva za pomembne razvojne projekte.
Vodovodno omrežje Četena Ravan-Zapreval, TrebijaGorenja vas in Hotovlja-Poljane, kanalizacijski sistem v KS Javorje,
Trebija-Gorenja vas s čistilnimi napravami in energetske sanacije
javnih objektov OŠ Poljane, OŠ Gorenja vas, PŠ Lučine, Zdravstveni
dom in Sokolski dom ter izgradnja glavne hrbtenice
širokopasovnega omrežja so projekti, ki nas uvrščajo med
najuspešnejše občine v državi.
Državni cestni program se nadaljuje z gradnjo obvoznice
Gorenja vas, ki bo v glavnem končana letos. Vredno je poudariti, da
smo pomembno vlogo imeli Poljanci tudi pri nadaljevanju gradnje
obvoznice mimo Škofje loke, ki bo končana prihodnje leto. Potrudil
se bom, da bo prišlo do realizacije odsekov cest Gorenja vas Hotavlje, Gorenja vas -Todraž in nadaljevanje na trasi Lučine - Suhi
Dol, za cesto Trebija - Sovodenj pa je že v izdelavi projektna
dokumentacija. Uredili smo in še urejamo varne poti v šolo z
gradnjo pločnikov in urejanjem cest.
Skrb za naše okolje z učinkovitim zbiranjem odpadkov in
ločevanjem v povezavi z Zbirnim centrom v Todražu ter nižanje
stroškov je premik, na katerega smo lahko skupaj vsi ponosni.
Izboljšanje standarda zdravstvene oskrbe, ki ga bomo z novo
investicijo zasebnih zdravnikov še dvignili. Z občinsko podporo
projektom za šport, Športno dvorano v Gorenji vasi, zdrav način
življenja bomo vzpostavili pogoje, ki nam pripadajo.
Prepoznavnost občine in Poljanske doline na turističnem
področju bomo še povečali z nadaljevanjem zastavljenih projektov.
V Toplicah, v dolini Kopačnice, nam je uspelo pridobiti investitorja, v
naslednjih letih bo tu zrasla moderna turistična ponudba, ki bo
povezana z lokalnimi sodelavci. Obisk povečujemo v utrdbi
Rupnikove linije na Golem vrhu, dodali bomo še novo atraktivno
tematsko pot iz Gorenje vasi po utrdbeni črti in ponudili doživetja v
utrdbah. Kolesarskemu krogu bomo dodali še zanimivo Pohodniško
pot okrog občine, Na Tavčarjevem dvorcu na Visokem organizirali še
več prireditev, v hlevu pa naredili večnamensko dvorano, ki bo
omogočala poročna slavja in druge prireditve. S tem bo obisk
Visokega možen čez vse leto. Z našimi lokalnimi pridelovalci in
predelovalci domačih dobrot smo in bomo še naprej promovirali
Poljansko dolino, deželo pod Blegošem, vse v smeri večje
prepoznavnosti in spodbude za nove ponudnike.

Prav lepo povabljeni na volitve, saj veste…
''Skop mormo držat!''
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Kulturni center slikarjev Šubic

V Kulturnem centru slikarjev Šubic sta poleti razstavljala domača avtorja,
kiparka Jerneja Stanonik in karikaturist in risar stripov Iztok Sitar. Jerneja,
ki zaključuje študij na likovni smeri Pedagoške fakultete, je predstavila svoje
diplomsko delo v keramiki, Iztok pa originale iz stripovskega albuma Čudaki
ljubijo drugače, ki je letos izšel pri založbi UMco.

Foto: Tadeja Šubic

Pred otvoritvijo razstave kiparke Jerneje so
si obiskovalci z zanimanjem ogledovali nenavadno instalacijo. Nato pa je Jerneja ugasnila
luči, v temi so se s pritiskom na rdeči gumb
postopno prižgale luči in osvetlile keramične
objekte. »Kaj pomenijo te luči?« je po premolku
vprašala zbrane in nato razložila svoje diplomsko delo, ki je po zatemnitvi in osvetlitvi vzbudilo še večjo radovednost. Zato je bilo še večkrat
treba priklopiti instalacijo, da bi s pritiskom na
rdeči gumb znova poiskali svetlobo. Kot je
razložila Jerneja, delo sestavlja kompozicija
sedmih kipov. Osrednjo kompozicijo sestavlja
pet manjših kipov (zvončkov), ki visijo iz lesene
konstrukcije ter odbojni predmeti, kot so steklo
in kovine. V glinastih kipih so luči, ki utripajo
v ritmu dihanja. Desno je na podstavku kip, ki
je edini, pri katerem luč sveti brez prekinitve,
vendar pa ta luč prva ugasne. Na skrajno levi
strani je na tleh kip, ki je sestavljen iz dveh
delov – spodnjega dela in pokrova. V njegovi

Iztok Sitar z novo izdajo
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notranjosti je luč, ki utripa v ritmu bitja srca in
je zadnja, ki ugasne. Kot je povedala Jerneja,
je v diplomskem delu, katerega del je tudi
razstava, raziskovala problem umetne svetlobe
v umetnosti.
»Za medij sem si izbrala glino, ki je eden
prvih materialov v umetnosti. Odločitev zanjo
mi ni bila težka, saj njena fleksibilnost omogoča
ustvarjanje najrazličnejših oblik, je topla, pristna, prvinska. Moji kipi so postavljeni v temen
prostor, vendar pa ima vsak kip v notranjosti
skrite luči, ki z aktivacijo gledalca pričnejo
utripati v svojem intervalu. Postopoma luči
ugasnejo, dokler postopka ponovno ne sproži
gledalec in situacija se ponovi. Morda celoten
koncept deluje mračno, vendar pa sem delo
naslovila Iskanje luči, saj želim s tem pona
zoriti, da to še ni konec. Treba je le počakati na
naslednjega gledalca, ki bo pritisnil na stikalo
in delu ponovno “vdihnil življenje”. Jerneji, ki
se te dni pripravlja na zaključek svojega študija,
želimo uspešno predstavitev tudi na fakulteti,
pa seveda, da bi svoja dela še kdaj postavila na
ogled tudi v Poljanah.

Ljubezenske zgodbe
iz Poljanske doline

Zanimiva in nenavadna razstava je tu ostala
le teden dni, nato pa smo si lahko ogledali
razstavo originalov iz novega stripovskega
albuma Iztoka Sitarja, Čudaki ljubijo drugače.
Razstavo je s pesmijo in kitaro pospremil Martin Ramoveš, ki je ob tej priložnosti priredil
kar mali koncert in navdušil vse navzoče. Tudi
Martin je avtor stripov, tudi glasbenih. Tako
smo imeli možnost spoznati edina striparja
Poljanske doline, kot je v uvodu povedal Boris
Oblak. Razstavljeni so uvodni listi nekaterih
zgodb, ki si jih lahko do konca preberemo v
albumu. Risba v tušu in raznolike tople barve
s pogledom pritegnejo oko gledalca, ki nato
poišče še besedilo na beli podlagi, ki dopolni,
kar ni razvidno že s slike. Iztokovi stripi v slovenskem prostoru izstopajo tudi zaradi bogate
in kvalitetne slovenščine, kar jim daje še večjo
vrednost in težo.
»Kot pove že podnaslov knjige Ljubezenske zgodbe iz Poljanske doline je strip album,
sestavljen iz desetih zgodb,v katerih nastopajo
različni realni protagonisti iz Poljan in okolice
v fiktivnih situacijah. Tak pristop sem uporabil
že pri prejšnjih stripih, kot so Glave ali Dnevnik
Ane Tank, prav tako pa v zgodbah opisujem
različne družbene anomalije, kot so klerikalizem, nacionalizem, alkoholizem, nasilje nad

Foto: Tadeja Šubic

Svoja dela sta na ogled
postavila kiparka in risar stripov

Ena od skulptur Jerneje Stanonik
ženskami, homofobijo, ksenofobijo itd. Scenarije za vse zgodbe sem napisal sam, razen
pri treh, ki sem jih narisal po motivih iz novel
Vinka MӦderndorferja in poljanskega rojaka, ki
trenutno živi v Angliji, Borisa Pintarja. Večina
stripov je bilo prej objavljenih v Mladini ter
v drugih revijah, tudi tujih. Čeprav so zgodbe
samostojne in se ne navezujejo ena na drugo,
pa jih je dobro brati po vrsti, saj od lažjih na
začetku postopoma pridemo do vedno težjih in
nekonvencionalnih pripovedi. Ker imam takih
zgodb še ogromno na zalogi, domišljije mi pa
tudi ne manjka, zdaj delam na drugi knjigi, ki
bo ravno tako vsebovala različne bolj ali manj
ljubezenske štorije v Poljanski dolini. Knjigo
je izdala založba UMco iz Ljubljane, da pa se
jo kupiti v vseh boljših knjigarnah, upam da jo
imajo tudi v Loki,« nam je zaupal Iztok.
Tadeja Šubic

Odprli Pasijonsko pisarno
v Škofji Loki
Na Mestnem trgu 16 v Škofji Loki so 9.
septembra v okviru priprav na uprizoritev
Škofjeloškega pasijona odprli Pasijonsko
pisarno. Ta bo delovala v nekdanjih prostorih
banke (zraven občinske uprave) vse do uprizoritve Škofjeloškega pasijona prihodnje leto,
ki ga bodo po šestletnem premoru ponovno
uprizorili. Med 21. marcem in 12. aprilom
2015 napovedujejo osem predstav, za katere
računajo, da si jih bo ogledalo, kot je povedal
vodja pisarne Matej Mohorič Peternelj, okrog
32.000 obiskovalcev. V Pasijonski pisarni bodo
predvsem skrbeli za promocijo dogodka in
usklajevali organizacijske priprave.
D. P.

Srebrna maša v Javorjah
V nedeljo, 6. julija, je bila v Javorjah velika slovesnost, praznovali so srebrno
mašo, 25 let služenja Bogu in ljudem domačega župnika g. Cirila Isteniča.
Življenjska pot je Cirila Isteniča najprej peljala v gostinski poklic, kjer je kot dober kuhar
osem let skrbel za telesne potrebe, dokler ni
uvidel, da je človek še bolj potreben duhovnih
dobrin in odšel na študij teologije. Leta 1989 je
s 33 leti pel novo mašo v rojstnem Logatcu in
njegovo novomašno geslo je bilo: »Moja duša
poveličuje Gospoda!« Najprej je bil za kaplana
na Dobu pri Domžalah, nato pri Sv. Križu v
Ljubljani, naslednjih 16 let je bil za župnika v
Šenčurju, sedaj je že sedem let v Javorjah in obe
župniji združuje na marsikaterem romanju.
Slovesnosti so se poleg množice bivših in
sedanjih faranov udeležili tudi župan Milan
Čadež, nekateri njegovi sošolci ter Anton Rojc,
ki je bil že njegov novomašni govornik, tokrat pa
mu je zopet izrekel mnogo lepih in toplih besed.
Ob koncu svete maše so se mu prvoobhajanci in
birmanci prisrčno zahvalili s svojim voščilom.
Iz Šenčurske fare je prišlo na praznovanje
precejšnje število bivših faranov skupaj z
županom. Njihov predstavnik je med drugim
spregovoril o anekdoti sv. Bonifacija iz 8.
stoletja, ki so ga vprašali, kako je bilo včasih
dopustno mašnikom uporabljati lesene kelihe.
On jim je razložil, da so bili to časi, ko so
zlati mašniki uporabljali lesene kelihe, danes
pa leseni mašniki uporabljajo zlate. Za g. Cirila to ne drži, saj je sam zgled skromnosti in
pozornosti, res zlat mašnik.

Predstavnik domače javorske fare se je
najprej dotaknil govora papeža Frančiška,
ki je rekel, naj bo duhovnik blizu Bogu in
blizu ljudem, naj bo župnija kraj, kjer se ljudje
počutijo dobrodošle in to odlikuje predvsem
srebrnomašnika g. Cirila. Pogosto se po službi
božji spomni otrok in odraslih s kakšno sladko
dobroto in kozarčkom pijače ob pogovoru. K

sodelovanju vedno vabi sodelavce in jim zaupa
različne naloge, za vse pa je izjemno hvaležen.
Če se kdaj zalomi, vse zgladijo njegove besede:
»Vse v redu, vse v redu!«
V Javorjah so se zbrali ljudje dobre volje, ki
cenijo župnikovo nesebično delo, da se mu zahvalijo za njegovih 25 let mašništva. Z najboljšimi
željami so mu podarili ikono bratov Cirila in
Metoda. Po maši je jubilant vse prisotne povabil
na veselo druženje in pogostitev.
M. K.

Podobeno

7. Kulturno popoldne pod kozolcem

S skakalko Niko Križnar se je pogovarjal Ivan
Križnar.
Vaščani Podobena in skupina Bariton-frajton
smo se 10. avgusta letos po mnenju obiskovalcev spet odlično odrezali. Lepa avgustovska
nedelja je privabila poln kozolec vaščanov naše
in sosednjih vasi ter znancev iz bližnje okolice.
Saj je tudi bilo kaj slišati in videti ter prigrizniti!
Uvodoma je nekaj spodbudnih besed povedal
Jože Dolenec, ki je že vsa leta glavni pobudnik
veselega dogodka, ki mu naravno vaško okolje
pod kozolcem daje še poseben čar.

Nastopili so glasbeniki na
različnih instrumentih, pesniki,
pevci in glasbene skupine. Program sta povezovali najstnici
Taša in Ajda.
Glasbeniki, pevci in glasbene
skupine so poskrbeli, da je bilo
veselo, kot se za tak dogodek
spodobi. Zaigrali in zapeli so
kar nekaj viž iz zakladnice naših
dedkov, nekaj pa je bilo tudi
povsem novih skladb. Za zvok
je skrbel Oglarjev Marko.
Tudi letos smo imeli osrednjo gostjo, skakalko Niko
Križnar – Štantmanovo iz Delnic, ki uspešno stopa po poti skakalcev Klinec
iz Poljan. Simpatična devetošolka je pokazala
pokal za osvojitev najboljše na svetu v njeni
kategoriji in album s številnimi fotografijami.
Pogovor z njo je vodil prof. Ivan Križnar, znan
športni zanesenjak in tarokist.

Ob domačih flancatih
še razstava slik in recitacije pesmi

Da je zacvetel kozolec (domačini mu rečemo
kar naša kulturna dvorana), je poskrbel likovni

umetnik – samorastnik Janez Mrak. Razstavil
je 10 svojih platen. Pesnik iz sosednje Volče,
Mostarjev Francl, ki sedaj živi v Šenčurju, pa se
je letos predstavil s pesmijo Materina ljubezen.
Prebrala jo je Martenkova Martina. Francl se
pripravlja na izdajo samostojne zbirke, saj ima
na zalogi že preko 70 pesmi. Drugi pesnik iz
naše vasi, Primož Oblak je v svoji pesmi opisal
dogodke iz olimpijskih iger v Sočiju, kjer je
kot trener Žana Koširja nastopal tudi njegov
brat Gašper.
Domače žene in dekleta so nas pogostile s
prigrizki in sladicami – posebej slastni so bili
flancati Remcove Kati in Videmske mame.
Domačinu in lastniku kozolca Povličevemu
Tomažu in Močinkarjevemu Franceljnu pa gre
zahvala za pripravo prizorišča, naše kulturne
dvorane.
Obiskovalci iz drugih krajev, naši znanci, so
se čudili, zakaj o dogodku ne obveščamo širše
javnosti. Naš cilj je domačnost, gostoljubnost in
druženje predvsem domačinov, kar pa bi bilo s
preveliko množico obiskovalcev težko zagotoviti, zato želimo dogodek obdržati v sedanjem
obsegu. Smo pa veseli tudi drugih gostov.
Ja, v naši vasi Podobeno bo še veselo!
Jože Dolenec
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Novi ugodni krediti v okviru
Kreditne sheme Razvojne
agencije Sora d.o.o.
V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije
Sora d.o.o. je že odprt razpis, v okviru katerega
podjetjem in tistim, ki opravljajo dopolnilno
dejavnost na kmetijah, omogočajo ugodno
dolgoročno kreditiranje dejavnosti.
Dolgoročni krediti se, v okviru razpisa,
dodeljujejo za obdobje do 10 let, po obrestni
meri 6-mesečni EURIBOR + 2,9 %.
Pridobite jih lahko za:
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo
komunalno opremo,
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih
prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Posamezen prosilec lahko v koledarskem
letu pridobi največ 50.000 evrov. Pri tem pa
je pomembno, da najmanj 30 % celotne investicije, podjetje ali dopolnilna dejavnost na
kmetiji, pridobi iz lastnih virov.
Za podrobnejše informacije o novem
razpisu se obrnite na Razvojno agencijo Sora
d.o.o., na tel. št. 04/50-60-220.

Brezplačna Energetskosvetovalna pisarna
V prostorih Razvojne agencije Sora d.o.o.
deluje brezplačna Energetsko- svetovalna
pisarna. V njej vam bodo poskušali najti
najboljše rešitve s področij, kot so:
• energetska sanacija stavb ali učinkovita
energetska zasnova novogradnje,
• ustrezna zasnova zunanjega toplotnega
ovoja stavbe,
• ustrezna izbira stavbnega pohištva in
zasteklitev,
• izbira ustreznega ogrevalnega sistema in
za vas primernega energenta,
• izbira primernega sistema za prezračevanje
in hlajenje,
• uporaba obnovljivih virov energije pri
ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode,
• možnosti pridobitve nepovratnih sredstev
in kreditov Eko sklada ter
• vsa ostala vprašanja glede rabe energije
v vašem gospodinjstvu.

Razvojna agencija Sora

Jesenska izobraževanja
in delavnice

V jesenskem času bodo na Razvojni agenciji Sora ob sofinanciranju občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri pričeli z različnimi izobraževanji,
delavnicami in seminarji.

Podjetniški krožki
za učence 7., 8. in 9. razredov

Pričeli se bodo v mesecu oktobru. Delo v
podjetniškem krožku poteka v skupini, učenci
pa se ob igri seznanijo z osnovnimi pojmi
podjetništva, izberejo svojo podjetniško idejo
in jo preverijo v mini poslovnem načrtu ter jo
na koncu ob sproščenem druženju predstavijo
svojim sovrstnikom iz drugih šol. Kaj vse
počnemo, lahko preverite na www.ra-sora.si,
kjer je na voljo tudi prijavnica. Rok za prijavo
na brezplačne krožke je 30. september.

Mala šola podjetništva Start:up 2014!

Namenjena je vsem, ki razmišljate, da bi
postali podjetniki, pa ne veste, kako do ideje
oz. ne veste, ali je vaša ideja tudi poslovna
priložnost v lokalnem okolju. Sklop sedmih
brezplačnih delavnic bo potekal v oktobru.
Delavnice bodo še posebej namenjene mladim
– študentom, brezposelnim osebam in iskal
cem zaposlitve, ki vidijo svojo priložnost
tudi v podjetništvu. Spoznali boste različne
podjetniške vsebine (poslovne priložnosti,
poslovni načrt, trženje, ustanavljanje podjetja,
osnove računovodstva, komunikacija, uspešna
predstavitev in javno nastopanje).

Seminar Kako med letom
optimirati davčne osnove

Namenjen je samostojnim podjetnikom, poslovodjem, direktorjem, finančnikom, računovodjem,
svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.
15. oktobra boste lahko preverili, ali ste med
letom pravilno evidentirali poslovne dogodke,
upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, pravilno
ločevali med davčno priznanimi in nepriznanimi
stroški. Opozorili vas bodo na najpogostejše
napake pri sestavljanju davčne bilance.

Znanje za turizem

Prvi sklop šestih delavnic na temo razvoja in
trženja turističnih in gostinskih storitev ter povezovanja lokalnih ponudnikov različnih storitev se bo
pričel 7. oktobra in bo potekal vsak torek med 13. in
16.15 uro. Na izobraževanje vabijo vse ponudnike
turističnih in gostinskih storitev (gostilne, turistične
in izletniške kmetije ter ostale ponudnike namestitvenih objektov), turistične delavce v muzejih,
turističnih društvih ter vse tiste, ki še razmišljate, da
bi se usmerili na to področje, pa ne veste, kako oz.
mogoče nimate dovolj znanja s tega področja.
Dodatne informacije in prijave na izobra
ževanja so vam na voljo na Razvojni agenciji
Sora, 04/50-60-223, julija.primozic@ra-sora.si
ali www.ra-sora.si.

V Škofji Loki ustanavljajo podjetniški inkubator “Lokomotiva”
V Škofji Loki nastaja nov podjetniški inkubator
in coworking center Lokomotiva, ki bo vsem, ki
imajo dobro podjetniško idejo, ponudil strokovno pomoč in so-delavne prostore za začetek
podjetniške poti.
Lokomotiva je podjetniški inkubator, kjer si
mladi na začetku svoje podjetniške poti lahko
s sodelovanjem na različnih predavanjih in okroglih mizah pridobijo dodatna znanja, koristne
in uporabne nasvete ter pomoč pri odločitvah
na začetku svoje podjetniške poti. Inkubator je
mesto prenašanja znanj med generacijami, kjer
uspešni podjetniki nudijo brezplačno mentorstvo

mladim podjetnikom. Lokomotiva je tudi loški
coworking (so-delavni) center, ki na 120
m2 površine ponuja delovne prostore vsem
tistim, ki še ne želijo ali ne zmorejo imeti lastne
pisarne in vidijo koristi v so–delu z drugimi,
ki prav tako šele ustvarjajo svojo poslovno
pot. Najem stola in pisalne mize v coworking
centru ponuja izjemno nizke stroške zagona
podjetja, prostor pa lahko, glede na potrebe,
uporabljate občasno, stalno, sami ali v skupini.
V ponudbi je še zmogljiv internet, fotokopirni
stroj, soba za sestanke in prostor za druženje
ob mini čajni kuhinji.

Rdeči križ Slovenije že zbira pomoč
za prizadete v poplavah
Energetsko-svetovalna pisarna je odprta
vsak torek od 16. do 17.30 ure, in sicer na
Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki.
Vse, ki se boste odločili za njen obisk, obveščajo,
da se morate za obisk predhodno najaviti s klicem
na telefonsko številko 04/50-60-220.
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Nekatere predele Slovenije je v tem
mesecu prizadelo močno deževje, katerega
posledice so bile poplave in zemeljski plazovi. Rdeči križ Slovenije je zato odprl račun
za zbiranje prostovoljnih finančnih prispevkov za prizadete družine in posameznike
zaradi posledic deževja – Poplave 2014.
Vsi posamezniki in pravne osebe lahko

prostovoljne prispevke za akcijo “Poplave
2014” nakažejo na: Rdeči križ Slovenije,
Mirje 19, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0310
0111 1122 296, sklic: 00 937061, BIC banke:
SKBASI2X, Koda namena: CHAR. Pomagate
lahko tudi z SMS donacijo s ključno besedo
POPLAVE za donacijo en evro in POPLAVE5
za donacijo pet evrov.

Janezu Cankarju uspel imeniten podvig

V petnajstih urah na vrh Triglava
Janez Cankar ima na enem očesu le sedem
odstotkov vida. Pred časom se je odločil za
nenavaden podvig: neprekinjen tek od doma na
vrh Triglava. Ideja je, po njegovih besedah, v
njem zorela dlje časa, v začetku avgusta pa se
je odločil ta cilj realizirati. Dan pred startom,
31. julija, je v kulturnem domu v Poljanah organiziral tiskovno konferenco, na kateri je skupaj
s podporniki: županom Čadežem ter Plezalnim
društvom Cempin in Športnim društvom Poljane, katerih član je, predstavil načrt teka. Kot je
povedal, je poleg tega, da doseže osebni podvig,
njegov namen obenem promovirati domača
društva in Poljansko dolino. Pojasnil je še, da je
kot mladinec že dosegel nekaj športnih uspehov,
med njimi je leta 1995 osvojil mladinsko evropsko prvenstvo za slepe in slabovidne v skoku
v daljino v Straubingu. Kasneje je tekmovanja
opustil, pred nekaj leti pa se zopet odločil za
športni način življenja.

Na pot izpred domače hiše s spremljevalci

V noči s 1. na 2. avgust je točno opolnoči
krenil izpred domače hiše, kjer so se zbrali
prijatelji in sovaščani, da ga spodbudijo na
začetku teka. Na poti so ga zaradi varnosti in
oskrbe spremljali prijatelji, ki so se razporedili
po posameznih etapah po dva. To so bili: Peter
Oblak, Jerneja Homec, Majda Trček, Matija

Oblak, Nejc Mikš, Milan Dolenc, Gašper Debeljak, Boštjan Pintar, Marko Oblak, Jože Košir
in maratonec Tone Kosmač. Na začetku poti ga
je nekaj časa spremljal tudi župan Milan Čadež.
Pot je bila dolga 72 kilometrov, potekala je
na trasi Hotavlje–Blegoš–smučišče Črni vrh–
Porezen–strm spust na Petrovo Brdo–strm
vzpon na vrh Bače–Bohinjska Bistrica–Stara
Fužina–dolina Voje–Vodnikova koča–Planika–
vrh Triglava. Na posameznih točkah se je
ustavil za kratek oddih in okrepčilo. V Staro
Fužino sta mu starša, ki ju je sicer za sina zelo
skrbelo, prinesla domačo govejo juho, da mu
je pomagala pri nadaljevanju poti. Na zadnjem,
najnevarnejšem delu poti na
vrh sta ga spremljala Drago
Frelih in Jernej Ržen iz Gorske reševalne službe (GRS)
Škofja Loka, ki sta ga zaradi
varnosti opremila s pasom
in čelado ter ga navezala.
Na Triglav je prispel 11
minut čez tretjo popoldne,
kar pomeni, da je za pot
potreboval 15 ur in 11 minut.
S tem je dosegel čas, ki je
vrhunski tudi za tekače brez
težav z vidom. Na vrhu so ga
pričakali člani PGD Gorenja Z ekipo na cilju

vas. Janez je naredil približno 4500 višinskih
metrov vzpona.

Z izzivom prvič stopil na Triglav

Zaradi odlične fizične pripravljenosti, saj
se že nekaj let aktivno ukvarja s kolesarjenjem
in gorskimi teki, kakih posebnih priprav ni
potreboval. Ovire mu ne predstavlja niti slab
vid, saj ima toliko bolj razvite druge čute, s
katerimi lažje premaguje pot. Zaradi odstopa
mrežnice je sicer slaboviden že od otroštva.
Trenutno mu največji izziv predstavljajo spusti
po strmem terenu. Janez je še dodal, da sprva ni
pričakoval tolikšne pozornosti medijev in da je
z doseženim zelo zadovoljen ter da ni dvomil v
to, da mu ne bi uspelo. Nenazadnje je zanimivo
dejstvo, da prej še ni bil na Triglavu in je bil to
njegov prvi vzpon. S tem je dosegel edinstven
dosežek v slovenskem športu.
Jure Ferlan

Foto: iz arhiva Janeza Cankarja

Na Triglav, naš 2864 metrov visok narodni simbol, se večina poda od njegovega vznožja, najpogosteje iz doline Vrat. Redki nanj tečejo, še redkejši so tisti,
ki se odločijo, da svojo pot nanj začnejo na kakem bolj oddaljenem izhodišču.
Od doma do vrha ga je avgusta v 15 urah dosegel slabovidni Janez Cankar z
Dolenje Dobrave.

Leta 1984 smo se poleg že pokojnega Draga Kisovca še trije kolesarji
odločili, da prekolesarimo 1611 m visok gorski prelaz Vršič. Pot nas je
vodila iz Gorenje vasi, preko Škofje Loke, Kranja, Jesenic, Kranjske Gore,
Vršiča, Bovca, Mosta na Soči, Kladja nazaj v Gorenjo vas. Samo Drago je
imel tedaj nekaj kolesarskih izkušenj, nekateri smo si kolesa izposodili in
krenili na pot brez priprav. Naša kolesarska avantura je trajala tri dni. Bilo
je naporno, a kljub temu smo uživali in bili navdušeni.
Po prvem, za nas velikem uspehu smo se odločili, da bo to kolesarjenje postalo vsakoletno. Trajalo je dva dni, šli smo vedno prvi petek po

hotaveljskem sejmu. Kolesarjenje je bilo po zasedbi različno. Skupaj se je
na pot odpravljalo kar 20 kolesarjev, zadnjih petnajst let pa nas je vztrajalo
le še pet do šest. Da se nit zaporedja ni pretrgala, sta eno leto pot prekolesarila samo dva kolesarja, največ pa nas je bilo 12.
Letos, za 30. obletnico, smo si kupili jubilejne drese, ki nas bodo spominjali na prijetna druženja, uživanja v prelepi naravi gorskega sveta in na vse
vesele trenutke, ki smo jih skupaj preživeli. Če bomo imeli še voljo, predvsem
pa zdravje, se bomo mogoče na pot podali tudi enaintridesetič.
Franc Dolenec

Foto: F. Dolenec

Foto: F. Dolenec

30 let ‘Vršičkanja’

Leta 1984 (od leve proti desni): Drago Kisovec, Jani Bogataj, Milan Vršičkarji letos (od leve proti desni): Branko Tušek, Jani Demšar, Janez
Ferenčak in Franc Dolenec
Prostor, Franc Dolenec in Jani Bogataj
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Na Visokem regijsko srečanje upokojencev
Slavnostni govornik, predsednik Državnega
sveta Republike Slovenije Mitja Bervar, je
predvsem opozoril na medgeneracijsko sodelovanje, ki je izjemnega pomena: »Le oseben
stik pripomore k temu, da med ljudmi izginejo
predsodki tako do mladosti kot do starosti.
Najhujše, kar se lahko neki družbi zgodi, je
potiskanje starejših na obrobje, zato je prav,
da so upokojenci aktivni in da javno pokažejo
svoje aktivnosti in znanje. Nikomur ne bi smeli
preprečiti, da dela, če to sam želi in zmore,« je

Foto: Zlata Ramovš

Udeležba je presegla vsa pričakovanja. Prijavljenih je bilo 1850 udeležencev, na Visoko pa
jih je prišlo blizu 2500. Janez Sušnik, predsednik PZDU Gorenjske, ki je prisotne pozdravil v
imenu organizatorjev, je bil zadovoljen z izbiro
lokacije: »Zadeli smo v polno, da smo skupaj z
društvoma upokojencev za Poljansko dolino in
Škofjo Loko organizirali srečanje prav tu, kjer
je nekoč živel in deloval Ivan Tavčar. Vesel pa
sem tudi tako velike udeležbe upokojencev, saj
dokazuje, da spoštujejo našo organizacijo.«

Foto: Zlata Ramovš

Visoko je v prvih dneh septembra gostilo že 23. srečanje upokojencev, županov in poslancev Gorenjske, ki ga je v sodelovanju z lokalnimi društvi upokojencev pripravila
Pokrajinska zveza društev upokojencev (PZDU) Gorenjske, ki zajema 24 občin.

Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega
sveta RS Mitja Bervar.
bil v svojem nagovoru jasen Bervar. Poudaril je
tudi, da v Državnem svetu zato aktivno podpirajo projekte medgeneracijskega sodelovanja.
V kulturnem programu, v katerem so sodelovali
Teja Potočnik na citrah, Mladinski pevski zbor
OŠ Poljane, amaterska igralka Anica Berčič ter
Tamburaška veteranska skupina Bisernica iz
Reteč, je upokojence nagovorila tudi predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije dr.
Mateja Kožuh Novak. Prisotne sta pozdravila
tudi župana občin Škofja Loka in Gorenja vas Poljane, mag. Miha Ješe in Milan Čadež, ki sta
jim zaželela prijetno druženje. Po dopoldanskem
uradnem delu je v pozno popoldne potekalo še
neformalno druženje ob glasbi in plesu.
Damjana Peternelj

Okrasne rastline

Lampijončki smo rekli tej rastlini, ki so jo mame gojile predvsem zato, da so
imele preko zime lep suh šopek. Ta rastlina ima še polno imen: navadno volčje
jabolko, zemeljska češnja, divja češnja, scalnik, pokalin, mošnjičnik, rdeča
punčica, fizalis, kitajska laterna.
Pri nas je ponekod že nezaželjen, kajti pri
dobrih pogojih raste kot plevel. Lahko ga posejemo sami, najlažje se razmnožuje z delitvijo
korenin. Na kratkih poganjkih zacvetijo rumeni
cvetovi, iz katerih se razvijejo okrogle maj
hne jagode, ovite v pergamentno dekorativno
ovojnico, ki ji pravimo lampijonček. V Sloveniji
volčje jabolko pogosto najdemo na vrtovih kot
okrasno rastlino, kajti veliko njegovih lastnikov
sploh ne ve, da je sadež, ki se skriva v oranžnih
lampijončkih, užiten, kaj šele, da ima zdravilne
učinke. Plod je podoben paradižniku češnjevcu.
Pred nekaj leti sem brala, da vsebuje ogromno
C vitamina in od takrat pojem vsako jesen
kar precej jagod, ki se nahajajo v notranjosti
suhega lampijončka. Nekaj dni nazaj smo stale
gospodinje pred vrtom in opazovale to lepo
cvetočo rastlino in predlagala sem jim, naj jo
poskusijo in za vzpodbudo sama pojedla nekaj
jagod. »A si prepričana, da se tole lahko poje?«
sem bila deležna nezaupljivih pogledov. Bile so
drugačnega okusa, kot sem jih sicer bila navajena, zato sem raziskovala rastlino in ugotovila,
da je užitna, sladka samo v zreli dobi v pozni
jeseni, sicer pa nezrela vsebuje strupene snovi,
ki lahko povzročijo slabost, bruhanje in drisko.
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Foto: Jana Rojc

Volčje jabolko res le za v šopek?
No, mi se bomo pogovarjali o zreli zemeljski
češnji, ki jo pobiramo, ko listje že izgublja
zeleno barvo in lampijončki postanejo popolnoma suhi in pripravljeni za ikebano.

Za uporabo v kuhinji primerne le dovolj zrele jagode

Nekaj tako dobrega je res škoda za okras.
Uživamo jo lahko nepredelano, lahko pripravimo marmelado, žele, džem, v žganju
namočena je zelo dobro zdravilo proti težavam
z ledvicami in mehurjem, posušeni plodovi
lajšajo revmatične bolečine, znižujejo vročino
in raztapljajo ledvične kamne. Uporabljajo
jo tudi za odpravljanje nočnega mokrenja.
Skodelica čaja iz desetih jagod dvakrat na dan
pomaga pri utrujenosti, prehladnih obolenjih,
predvsem pri gripi. Vsebuje veliko beta karotena in vitamina C. Sadež lahko damo v bovle,
sadne solate, kompote, sladice, nekateri pa plod
dodajo tudi v zelenjavne solate in k mesnim ter
ribjim jedem ali v omake, ki jih želimo osladiti.
V nekaterih trgovinah lahko kupite podoben
sadež z imenom perujsko volčje jabolko. V
Peruju sadeže vlagajo, v Indiji pridobivajo iz
njih sok, v Južni Afriki pa je zelo razširjena

Volčje jabolko je primerno tako za okras kot za
pripravo čajev, marmelad, džemov, sladic …
marmelada iz tega sadeža. Pri nas gojimo predvsem navadno volčje jabolko za okras gredic, a
od danes naprej bomo kakšno jagodo pojedli,
toda pravi okus bo imela šele v času čarovnic,
prej je ne jejmo, ker ima zares močne grenčine,
ki zoprno ostanejo v grlu dalj časa in povzročijo
tudi druge nevšečnosti.
Jana Rojc

Kam septembra in oktobra?
• 28. september: Pozno kosilo za starejše s krajšim kulturnim programom v Kulturnem domu Lučine. Organizira KORK Gorenja vas.
• 30. september ob 17. uri: Predavanje: Kako izboljšamo imunski
sistem na naraven način v veliki predavalnici (št. sobe 99), v pritličju
Šolskega centra Škofja Loka. Predava Sanja Lončar. Organizira Društvo za razvoj podeželja Resje.
• 1. do 31. oktober: Dobrodelna razstava gasilskih našitkov in čelad
v Gostilni na Vidmu. Organizira Igor Šteh v sodelovanju z Gostilno na
Vidmu in PGD Poljane.
• 1. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 1. oktober od 17. do 19.30 ure: Rokodelska delavnica kuhane volne
z mojstrico rokodelko Tatjano Švab v Rokodelskem centru DUO,
Mestni trg. Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski številki 04/51 12 460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
Organizira Rokodelski center DUO.
• 2. oktober: Pohod na Soriško planino. Skupni čas hoje je 4 h, nezahtevna označena pot. Hrana in pijača iz nahrbtnika ter v Litostrojski koči.
Dodatne informacije in prijave na voljo pri Valentinu Bogataju na telefonski številki 040/377-356. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 2. oktober od 16. do 17. ure: Meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD). Organizira KORK Gorenja vas.
• 2. oktober od 17. do 20. ure: Začetni tečaj kvačkanja z mojstrico
rokodelko Jano Šuligoj v Rokodelskem centru DUO, Mestni trg.
Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski številki 04/51
12 460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com. Organizira
Rokodelski center DUO.
• 3. oktober ob 17. uri: Odprtje Razstave ročno izdelanih igrač in
igrivo popoldne v Rokodelskem centru DUO, Mestni trg. Organizira
Rokodelski center DUO.
- 4. oktober ob 20. uri: Besedna preja o starih časih z Mileno Miklavčič na kmetiji Pr′ Bukovc na Žirovskem Vrhu. Dodatne informacije na voljo pri Luciji Kavčič na telefonski številki 031/693-731.
Organizira TD Žirovski Vrh.
• 5. oktober: Blatfejst na Visokem. Organizira ŠD Poljane.
• 8. oktober: Mala šola podjetništva: Start: up!2014 – brezplačno usposabljanje za mlade ter bodoče podjetnike (7 delavnic) v veliki sejni
sobi UE Škofja Loka. Obvezne prijave najkasneje pet dni pred začetkom
delavnic. Dodatne informacije na voljo pri Juliji Primožič, RAS, na telefonski številki 04/50 60 223 ali na www.ra-sora.si. Organizira RAS.
• 8. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 8. oktober od 18. do 21. ure: Večer etnografskega filma ‒ Rokodelstvo včeraj, danes in jutri v Kristalni dvorani Sokolskega doma.
Organizira Rokodelski center DUO.
• 9. oktober od 17. do 20. ure: Začetni tečaj kvačkanja z mojstrico
rokodelko Jano Šuligoj v Rokodelskem centru DUO, Mestni trg.

Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski številki 04/51
12 460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com. Organizira
Rokodelski center DUO.
• 11. oktober od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 11. oktober: Urekov pohod na Goro – Hotaveljska grča. Dodatne
informacije na voljo na spletni strani www.sdmh.si. Organizira ŠDMH.
• 11. oktober: LUFt – Loški umetniški festival na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira KUD LUFt.
• 12. oktober: Planinski izlet v neznano. Pot je lahka in nezahtevna.
Dodatne informacije in prijave pri Darku Miklavčiču na telefonski
številki 040/235-869. Organizira PD Gorenja vas.
• 12. oktober: Kosilo za starejše s kratkim kulturnim programom v
Stari Oselici. Organizira KORK Gorenja vas
• 15. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 15. oktober ob 19. uri: Dobrodelni koncert za pomoč Mihu, ki je
zbolel za ASL v ŠD Trata. Dodatne informacije na voljo pri Klavdiji
Šturm na 040/746-104 ali na e-pošti: koncert.za.miha@gmail.com.
Organizira OZRK Škofja Loka in PGD Trata.
• 16. oktober od 17. do 20. ure: Začetni tečaj kvačkanja z mojstrico rokodelko Jano Šuligoj v Rokodelskem centru DUO, Mestni trg. Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski številki 04/51 12 460 ali po e-pošti:
rokodelskicenter@skofja-loka.com. Organizira Rokodelski center DUO.
• 18. oktober ob 18. uri: Predstava: Poljanski gasilci v boju z Rdečim petelinom in prikaz z učenjem temeljnih postopkov oživljanja
ter uporabe AED za vse občane v Kulturnem domu Poljane. Organizira PGD Poljane v sodelovanju z dr. Andrejem Šubicem.
• 22. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 22. oktober od 17. do 20.30 ure: Rokodelska delavnica polstenja z
mojstrico rokodelko Aljo Venturini – začetni tečaj v Rokodelskem
centru DUO, Mestni trg. Dodatne informacije in obvezne prijave na
telefonski številki 04/51 12 460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@
skofja-loka.com. Organizira Rokodelski center DUO.
• 23. oktober od 17. do 20. ure: Začetni tečaj kvačkanja z mojstrico
rokodelko Jano Šuligoj v Rokodelskem centru DUO, Mestni trg.
Dodatne informacije in obvezne prijave na telefonski številki 04/51
12 460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com. Organizira
Rokodelski center DUO.
• 29. oktober od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki.
• 29. oktober od 17. do 20.30 ure: Rokodelska delavnica polstenja z
mojstrico rokodelko Aljo Venturini – nadaljevalni tečaj v Rokodelskem centru DUO, Mestni trg. Dodatne informacije in obvezne prijave
na telefonski številki 04/51 12 460 ali po e-pošti: rokodelskicenter@
skofja-loka.com. Organizira Rokodelski center DUO.

V soseski sv. Janeza Krstnika na Trati se praznuje
sejem (obletnico posvetitve cerkve) na zadnjo avgustovsko nedeljo. Letos so na ta dan prebivalci Sestranske vasi oživili dogajanje v tem delu Gorenje vasi z
namenom, da se ohrani zavest o nekoč samostojnem
naselju (Sestransko vas so pripojili h Gorenji vasi leta
1953). Župnik Gregor Luštrek je blagoslovil dve novi
klopi ob vstopu na Neškovo brv. Lani so obnovili
kapelico ob mostu, ker pa je ostalo še nekaj denarja,
so se odločili za postavitev klopi. Kamnite podstavke
so kupili, preostale dele pa so domači obrtniki izdelali
brezplačno. Dušan Pintar se je v vlogi občinskega

sluge zavihtel na eno izmed klopi in v pristnem poljanskem narečju prebral aktualne razglase na način, kot
so to počeli nekoč. Do šestdesetih let 20. stoletja so
pred cerkvijo po maši brali pomembna obvestila, saj v
preteklosti pogosto ni bilo druge možnosti obveščanja.
Na stojnicah na mostu so se predstavili obrtniki in ustvarjalci iz Sestranske vasi: pek, ključavničar, fotograf,
brusilec nožev, šivilja, pletilja in klekljarice. Ogledati si
je bilo možno tudi stare vozove. Prireditev so z izbranim
petjem obogatili člani vokalne skupine Cantabile, za
prijetno vzdušje pa so poskrbeli tudi domačini s pogostitvijo za vse obiskovalce.
Jure Ferlan

Foto: Jure Ferlan

Občinski sluga spet bral novice

Občinstvo pozorno posluša razglase.
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Prvič v zgodovini dirke zmagovalec Švicar

Lepo obiskane »rajde« na tekmi
Čeprav je bilo na startni listi letošnje avgustovske dirke 77 imen (od tega 43 Slovencev),
jo je končalo 66 voznikov. Med favoriti za
zmagovalca je bil Italijan Federico Liber, ki
je dosegel najhitrejše čase treningov in prve
nedeljske vožnje. Žal je v drugi zapeljal s proge
in tako odprl pot do zmage Švicarju Tizianu
Rivi. Zanj je bila to dvojna zmaga, saj je po
sobotnih treningih ugotovil, da je nekaj narobe
z menjalnikom, ponoči se je odpeljal v Italijo po
nov kos, ekipi je dirkalnik uspelo popraviti do
jutra in po spletu naključij je Švicarju le uspela
zmaga. Drugo mesto je zasedel Čeh Vaclav
Janik, takoj za njima pa se je na skupno tretje

mesto uvrstil Črnogorec Jovan Aćimić.
Najhitrejši med Slovenci je bil Matevž Boh
na skupno 11. mestu. Takoj za njim se je uvrstil
Peter Marc, ki je skupno dosegel 22. mesto.
Tretji je bil Italijan Michele Mancin (ki tudi
vozi naše prvenstvo), skupno je bil 23. Tretji
najhitrejši čas med Slovenci je sicer uspel Alešu
Preku na skupno 24. mestu.
Zadnji se je sicer po progi na dovoljenje
organizatorja, izven konkurence, zapeljal tudi
Federico Liber, za svojo dušo, publiko in v lovu
za rekordom, ki pa mu ga ni uspelo doseči. Je
pa kljub temu dosegel neuradni najhitrejši čas
(2:07:36) in bi mu, če mu ne bi načrtov prekrižal
odstop v drugi vožnji, uspelo že v drugo zmagati
na lučinski preizkušnji.
Foto: Arne Istenič

Foto: Jure Ferlan

Čeprav so treningi nakazovali, da bo tudi letošnja zmaga odšla v Italijo s Federicom Liberjem (Formula Gloria C8F), ki se mu je po vsaki vožnji nevarno
približeval Švicar Tiziano Riva (Reynard 92D), je dirka postregla s presenečenji.
Liber ni uspel priti do cilja, Riva pa je izkoristil priložnost in osvojil letošnjo
lučinsko dirko. Med Slovenci je po odličnih vožnjah slavil Matevž Boh (Mitsubishi Lancer EVO IX).

Največ voznikov je izločila druga nedeljska vožnja.
Takole je trpela škoda Primoža Tavčarja.

Zmagovalec dirke Tiziano Riva (desno) v
družbi z Italijanko Gabrielo Pedroni, redno
obiskovalko Lučin
Ne smemo pozabiti vseh ostalih voznikov,
ki so pomagali stopnjevati vzdušje, od predvoznikov do drifterjev in voznikov atraktivnih
starodobnikov.
Prav tako so vzdušje pomagali stopnjevati
gledalci, veliko pa je prispevalo še izredno lepo
vreme, ki bi si ga sicer ostali organizatorji prireditev na prostem lahko v letošnjem poletju
le želeli.
Direktor Zveze za avto šport Slovenije,
AŠ2005, Dagmar Šuster je bil zadovoljen:
»Želel bi si, da bi bilo tako občinstvo tudi na
drugih dirkah po državi. Prav tako ne smemo
zanemariti pomena te dirke, saj so na njej nastopili nekateri najboljši evropski vozniki.« Tudi
zato se je z velikim veseljem in odgovornostjo
pod letošnjo izvedbo spet podpisalo društvo
AMD Zvezda iz Ljubljane, pod okriljem
katerega je tekmovalo pet voznikov. Društvo
bo najverjetneje organizator dogodka tudi
prihodnje leto.
Damjana Peternelj

Karate

Več kot le pretepanje
V Poljanski dolini se vedno bolj širi klub Karate Ronin Poljane, ki že vrsto let
predstavlja eno od mnogih borilnih veščin. Vendar leta treniranja niso le leta
bušk, prask in pretepanja. Člani pravijo, da gre za več kot to.
Prihodnji mesec se odpravljajo na svetovno
prvenstvo v Tokio, zato že vse poletje pridno
trenirajo. Poljanska telovadnica jim ni bila
dovolj, zato so šli novim izzivom naproti.
Njihova želja po uspehu jih je julija popeljala v Budimpešto, kjer se je odvijal 40. JKA
(Japan karate association) Gasshuku, ki ga
je organizirala JKA Madžarske. Trening so
obiskali z nekaterimi koroškimi karateisti, JKA
Slovenije pa je zastopalo 17 članov zveze iz
Celja, Prevalj, Mežice, Divače, Sežane, Nove
Gorice in Poljan. Poleg Slovenije je na treningu
sodelovalo preko 300 karateistov iz Madžarske,
Nemčije, Belgije, Danske, Litve, Rusije, Francije, Bolgarije, Srbije, Češke, Italije, Kenije in
Japonske. Udeleženci so tako imeli možnost
spoznavati konkurenco, druge kulture in spletati nova poznanstva. Skozi enajsturno vadbo
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sta jih vodila mojstra Seizo Izumiya iz Tokia
in Kazuhiro Sawada iz Belgije. Po uspešno
zaključenem treningu je potekal še tradicionalni
Shotokan pokal. Kljub veliki konkurenci se je
tudi eni od slovenskih ekip uspelo preriniti do
vrha stopničk in uspešno zaključiti srečanje.

Na poletnem taboru v Avstriji

Vztrajnost in trma sta jih gnala še na dolgo
pot do avstrijskega Neuhofen an der Kremsa
na poletni tabor. Tam so potekali treningi malo
drugačne discipline, športnega karateja. Ker je
bil tabor mednaroden, so ga obiskali tudi karateisti iz Avstrije, Nemčije, Češke, Italije, Francije in Japonske. V kampu so si postavili šotore,
tam spali naslednje štiri dni in poleg treningov,
ki so potekali čez cel dan, sklepali nova prijateljstva ter se tudi med seboj bolje spoznali.

Vsak dan so jih poučevali najuspešnejši bivši
tekmovalci iz različnih držav. Iz Karate kluba
Ronin so se tabora udeležili Jana Oblak, Aljaž
Šubic, Aleš Čadež, Jurij Šubic in Nik Mahnič.
Če želiš uspeti, vaja in trma nikoli ne
počivata, to pa poleg izpopolnjevanja osebnosti,
samostojnosti in samoobvladovanja uči karate.
Mojstri želijo vse to prenesti na čim več gene
racij, zato klub tudi letos vpisuje nove člane.
Na treningih so dobrodošli vsi, ki imajo željo
po učenju, uspehu in dogodivščinah.
Mojca Šubic

SK Poljane

Želijo si prave zime
V Smučarskem klubu (SK) Poljane preteklo sezono ocenjujejo kot uspešno, tudi
zato, ker jim je uspelo premagati vse ovire, ki jim jih je postavljala slaba zima.
Priprave na novo sezono so že v polnem teku. Postavili so si visoke cilje, tako na
tekmovalnem nivoju kot pri dejavnostih, ki bodo prepoznavnost in priljubljenost
alpskega smučanja v Poljanski dolini še povečale.
V zadnji tekmovalni sezoni je v SK Poljane
treniralo 55 otrok v kategorijah U16, U14, U12,
U10, U8 in malčki. Najmlajši so tekmovali na
lokalnem tekmovanju Pokal Ciciban, kjer so se
uspešno merili z vrstniki iz okoliških krajev. »Pri
Pokalu Ciciban je rezultat drugotnega pomena.
Tekmovanje mora biti za otroke predvsem igra na
snegu, ki v njih zbudi željo po smučanju,« nam
je povedal cicibanski trener v SK Poljane Miha
Ribarič. Otroci v ostalih kategorijah so tekmovali
v Pokalu Triglav, kjer med seboj tekmujejo mladi
smučarji iz celotne Gorenjske, in Pokalu Rauch,
kjer se merijo tekmovalci iz vseh slovenskih
klubov. »Z lansko sezono smo s tekmovalnega
vidika zelo zadovoljni, saj smo dosegli dve
uvrstitvi na zmagovalni oder na državnem nivoju
in kar devet na regijskem. Odlični nastopi na teh
tekmovanjih pa so štirim tekmovalkam našega
kluba omogočili, da so zastopale Slovenijo na
mednarodnih otroških tekmah,« je povedal Miloš
Križaj, trener v SK Poljane.
Slabe snežne razmere so preprečile izpeljavo
nekaterih tradicionalnih tekmovanj, ki jih orga-

nizira klub, kljub temu pa je prizadevnim članom
kluba uspelo izpeljati lepo število tekem na Starem vrhu. »Še posebej smo ponosni, da nam je
zopet uspelo izpeljati tradicionalno tekmovanje
Pokal Blegoš, ki postaja zelo prepoznavno med
rekreativnimi smučarji v ožji in širši okolici,«
pove predsednik SK Poljane Matjaž Kržišnik.

Za starejšimi smučarji
najtežji del sezone

Tekmovalci kategorij U16 in U14 so s pripravami na sezono začeli junija s testom smučarske
opreme in obnavljanjem smučarskega znanja na
avstrijskem ledeniku Mölltall. Naporne treninge
v poletnem času pa so si popestrili s petdnevnim
taborjenjem ob morju in dvodnevnim izletom v
slovenske Alpe. »Za nami je najtežji del sezone.
Ogromno pretečenih in prevoženih kilometrov,
poskokov in počepov. Še posebej naporne so
bile petdnevne priprave na smučišču Cerkno
zadnji teden avgusta. Vemo pa, da samo s trdim
delom pridejo odlični rezultati,« je povedala
štirinajstletna smučarka Manca Kos.

Blatfejst – oviratlon na Visokem
V okolici Tavčarjevega dvorca na Visokem bo 5. oktobra potekal zanimiv dogodek. Blatfejst, kot so ga poimenovali organizatorji, bo združil
športne navdušence na prav poseben način. Dogodek v soorganizaciji s
Timingom Poljane pripravlja Športno društvo (ŠD) Poljane.
Zamisel njihovih članov, da pripravijo dogodek, ki ne bo individualen,
kot je tek sicer, je kmalu prerasla v idejo o Blatfejstu in pripravah nanj. Kot
pove že samo ime dogodka, bo prireditev zaznamovalo blato. Po zgledu
drugih tovrstnih dogodkov, ki že potekajo drugje po Sloveniji in svetu, so
šport, druženje in zabava glavne kategorije, ki bodo zaznamovale Blatfejst.
Udeleženci se bodo pomerili v teku (hoji) in premagovanju ovir ter se spopadli s progo, dolgo sedem kilometrov. Na njej jih bo čakalo dvajset ovir, ki
bodo razdeljene v tri sklope, in sicer: blatne, vodne in lesene. Kot povedo
organizatorji, bodo blatne ovire najatraktivnejše in v večini postavljene okrog Visoškega dvorca ter tako tudi najbližje gledalcem. Vodne ovire bodo
predstavljali prehodi čez reko Soro, ki bodo prav tako popestreni z različnimi
preprekami. Lesene ovire bodo postavljene na gozdnih poteh, zahtevale
pa bodo predvsem nekaj plezalnih veščin in sodelovanje.
Ne smemo pozabiti omeniti, da bo poleg tekmovalnega dela poskrbljeno tudi za vse, ki se kot tekači ne bodo spopadli s progo in bodo
raje uživali ob gledanju blatnih norčij. Med celotno prireditvijo bodo na
prireditvenem prostoru različne stojnice, vsi se bodo lahko preizkusili v
spuščanju po vrvi (zipline) in hoji po gurtni (slackline). Na koncu bodo
sledila še atraktivna medekipna tekmovanja v blatu.
Prijave na dogodek že sprejemajo, tekmovalci se lahko prijavijo prek spletne
strani: www.blatfejst.si,
kjer je na voljo tudi več
informacij o samem
poteku prireditve. Vabljeni na Blatfejst, ki
bo potekal 5. oktobra
od 9. ure dalje.
Kristina Z. Božič

S treningi bodo v septembru
začeli tudi najmlajši

V mesecu septembru bodo s treningi začeli
tudi najmlajši člani kluba. Še posebej pa se v klubu veselijo novih nadebudnih smučarjev, ki jih
hkrati vabijo, da se jim pridružijo v telovadnici
in kasneje pri uganjanju norčij na smučišču Stari
vrh. »Na treningih v telovadnici se otroci skozi
različne igre učijo vsebin gimnastike, atletike
in rokovanja z žogo. Na snegu pa je naše vodilo
zabava. Ob obilici dobre volje se otroci hitro
naučijo prvih smučarskih korakov,« pojasnjuje
Barbara Šinkovec, vaditeljica skupine malčkov v
SK Poljane in dodaja, da malčki, ki se jim želijo
pridružiti, dobijo več informacij na spletni strani
kluba www.sk-poljane.si. Vsem smučarskim
navdušencem pa v klubu obljubljajo, da bodo,
če bo le zima prava, v naslednji sezoni izpeljali
veliko tekmovanj za rekreativne smučarje, kjer
bodo lahko preverili svoje smučarsko znanje.
»Tudi v naslednji sezoni bomo izvedli tekmovanji na Blegošu in Golavi. Še posebej pa vabimo
vse smučarje, da se udeležijo tekem Srečkovega
pokala na Starem vrhu. Vse to pa seveda ne bi
bilo mogoče brez naših zvestih sponzorjev, za
kar se jim iskreno zahvaljujemo,« še dodaja
Matjaž Kržišnik in vam kliče nasvidenje na
Starem vrhu.
SK Poljane

Mesec požarne varnosti

Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi
Pred nami je oktober, mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema je
posvečena ljudem s posebnimi potrebami in poteka pod geslom »Ko zagori,
pomoč potrebujemo vsi«. Gasilska zveza (GZ) Slovenije v sodelovanju z
Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno
varnost je po gasilskih regijah razdelila zgibanke in izobesila plakate, ki so na
voljo tudi po gasilskih društvih po občinah.
Požar v objektu je nevaren in v normalnih razmerah ljudje produkte, ki
nastajajo med gorenjem, hitro zaznajo in se tudi hitro umaknejo iz objekta.
Povsem drugače je, če so uporabniki objekta pri zaznavanju ali gibanju kakor
koli ovirani. Te osebe ne slišijo navodil, ne morejo brati navodil z ustnic (ker
ima gasilec npr. čelado), navajene so se orientirati po zvokih (v nevarnosti jih
preveč zvokov zmoti), se gibajo počasneje … V takšnih primerih postane požar
še bolj nevaren, uporabniki objekta pa so izpostavljeni večjemu tveganju.
Ob mesecu požarne varnosti bodo v sodelovanju z GZ Slovenije in Upravo
RS za zaščito in reševanje organizirani posveti na temo meseca požarne varnosti, ki bodo namenjeni pooblaščenim osebam, ustanovam, ki jih obiskujejo
otroci s posebnimi potrebami, ter projektantom.
Društva po občini bodo tudi letos pripravila številne aktivnosti, kot so dnevi
odprtih vrat, vaje evakuacije, demonstracije gašenja z gasilnikom, občinska
vaja članov in članic … Več informacij o aktivnostih v okviru meseca požarne
varnosti je na voljo po gasilskih domovih širom občine.
Lidija Razložnik

Kaj morate storiti, če izbruhne požar?

Ostanite mirni! Če niste v življenjski nevarnosti, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar
z razpoložljivimi sredstvi. Poskrbite za varen umik ljudi in živali. Če ugotovite, da ognja ne
morete pogasiti sami, pokličite številko 112. Ob klicu na 112 povejte: kdo kliče, kaj se je
zgodilo, kje se zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe,
kakšne so okoliščine na kraju nesreče in kakšna pomoč je potrebna. Dobro je vedeti
tudi, da številko 112 lahko pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko
pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Številko 112 lahko brezplačno kličete s
stacionarnega in mobilnega telefona (tudi, če je račun prazen) v vseh državah EU.
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OŠ Poljane

Varno v prometu, zdravo na krožniku
Vsako novo šolsko leto učencem postreže z novostmi – novi urniki, novi učitelji,
tudi novi sošolci ali sošolke.

Letošnjo številčno generacijo prvošolcev je
že drugi šolski dan namesto učiteljic v razredu
pozdravil policist Sebastjan Mirnik. Z njimi se
je pogovoril o prometni varnosti. Kot šolarji
bodo vedno večkrat udeleženci v prometu.

Veliko pozornosti so namenili vidljivosti v
prometu ter rednemu nošenju rumene rutice in
odsevnih trakov. Tudi vožnja z avtomobilom,
avtobusom ali kombijem ni varna sama po sebi,
ampak je potrebno pravilno sedeti na ustreznih

OŠ Gorenja vas

Pričetek šolskega leta 2014/15
Šolsko leto se je prav prijazno pričelo tako za učitelje kakor
za učence. Učitelji se pripravijo na novo šolsko leto v tednu
pred pričetkom pouka.
Letos smo na šolo povabili
dva odlična predavatelja, Inge
Breznik in Jožeta Lavina,
ki sta podala mnogo znanja
o učenju, o metodah in oblikah podajanja učne snovi.
Za učence pa je bil prestop čez
šolski prag prav tako prijeten,
vsaj nekaj bodo lahko počeli,
kajti deževnih dni pred TV so
se že naveličali. Najbolj so se
veselili prvega dne prvošolčki.
Posebnega sprejema so bili deležni Vse sta sprejela župan in
prvošolčki.
ravnatelj na podružnicah in
centralni šoli. Na centralni šoli je dogodek drugače svečan, kajti dogaja
se v popoldanskem času in z malim prvošolcem prideta lahko oba starša.
Učenci dramskega krožka Sovodenj so zaigrali Žogico nogico, potem
so otroci nadaljevali z zabavo na igrišču, starši pa z resnimi pogovori
o načinu dela v prvem razredu, o urniku, o drobnih stvareh, ki jih je
potrebno takoj rešiti z učiteljico.
V prvem tednu je potekal pouk že redno po urniku, v drugem tednu
so se pričele vse interesne dejavnosti. Učenci četrtega razreda so se
na Debelem rtiču učili plavalnih spretnosti, sredi meseca pa bodo že
ekskurzije za učence od petega do devetega razreda. V Bohinju bodo za
en teden dobili na obisk učence devetega razreda, ki bodo pridobivali
znanje na različnih področjih, se družili pa tudi zabavali.
Med počitnicami se je okrog šole in po šoli trlo delavcev. Prenavljala se
je streha, izboljšala se je izolacija šole in fasada je na določenih delih pre
novljena. Na spodnjem hodniku so položena nova tla, v starih garderobah so
novi, zelo uporabni tuš prostori za popoldanske obiskovalce telovadnice.
Mesec se bo zaključil s sestanki sveta staršev in sveta šole.
Jana Rojc
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mestih in se med vožnjo pripasati z varnostnimi
pasovi. Ko so učenci spoznali, na kaj vse morajo
biti pozorni, so odšli še na sprehod do centra
Poljan. Pri tem jih je policist opazoval in jih
opozarjal na nevarnosti pri hoji po pločniku
in po cesti ter na to, kako se pravilno prečka
cesto.
Naša šola se je že preteklo šolsko leto
vključila v projekt Shema šolskega sadja in
zelenjave. Letos s tem nadaljujemo in tako bodo
učenci ob četrtkih dobili od 25 do 30 obrokov
svežega sadja in zelenjave. Ti obroki predstavljajo dodano vrednost k prehrani otrok in ne
nadomeščajo sadja in zelenjave, ki je že redno
na jedilniku. Za učence je obrok zastonj. Učenci
9. b razreda so med uro oddelčne skupnosti že
ustvarjali na temo šolskega sadja in zelenjave –
risali in izrezovali so črke in oblikovali plakate,
ki na zdravo prehrano opozarjajo v prostorih
naše šole.
Če bomo célo leto tako kot prvošolčki
skrbeli za svojo varnost in v svojo prehrano
vključevali veliko sadja in zelenjave, potem
nam ne bo hudega.
Bernarda Pintar

Plavalna šola v naravi
Učenci četrtega razreda so bili v drugem tednu septembra v plavalni
šoli na Debelem rtiču. Vse začrtane dejavnosti smo uspešno izvedli. Od
triintridesetih neplavalcev sta ostala le dva neplavalca, ki sicer preplavata
dvakrat petindvajset metrov, a ne uspeta narediti mrtvaka, kar je pogoj za
bronastega delfinčka, ki označuje plavalce.
Prva dva dneva sta bila čudovita in s soncem obsijani bazeni so kar
vabili. V sredo smo se dopoldne kopali v notranjem bazenu, prav tako v
četrtek in petek zjutraj. Čas, ko ni bilo plavanja in prehranjevanja, smo
izkoristili za obisk veveričjega brloga, potep z ladjico do Kopra in sprehod
po zelo lepem Kopru, kjer smo si ogledali ribarnico, Titov trg, cerkev Marijinega vnebovzetja, ozke ulice v starem delu mesta, pristanišče, izkoristili
smo nogometno igrišče, imeli lov za skritim zakladom, odšli smo na ples
in izbrali najbolj odštekanega plesalca, ki je za nagrado prejel bidon in
priznanje. Ogledali smo si film o solinah in risanko Krudovi, raziskovali
smo obalo in po ključih poiskali imena školjk in polžev, obiskovali smo
borov gozdiček, kjer smo uživali na različne načine. Učenci so bili
pridni, upoštevali so pravila, in željni novih znanj. Zadnji dan smo podelili
diplome za uspehe v plavanju in nagrade za najbolj pospravljene sobe.
Na avtocesti so bili zastoji, zato se za nekaj minut zamude ob vračanju
domov opravičujemo.
Jana Rojc

Kotiček za starše

Učenje, samostojnost, delovne navade
V današnjem hitrem načinu življenja si zares želimo čim več znanja pa tudi
sposobni smo ga absorbirati več, kot nam ga v resnici uspe. Naše možgane res
da zelo malo zaposlimo, a da bi pretiravali, ne gre.

uspeli, če na pogovor otrok ni navajen že od
malega. V družini je potrebno poiskati čas za
pogovor. Nekateri izkoristijo kosilo ali večerjo,
ko je ob mizi zbrana cela družina, drugi imajo
vsak večer poseben ritual, brez katerega otroci
ne morejo zaspati.

Koristni nasveti

Vsako obdobje in prostor zahtevata svoje.
Zakaj otrokom ne bi dovolili živeti v otroškem
svetu, se z njimi igrali, opazovali naravo, brali
pravljice, jim odgovorili na tisoč vprašanj, ki jih
zastavljajo v obdobju zakajčka. Pokažimo jim,
da je svet lep. Včasih pa tudi ni, zato jih ne zavijajmo v vato, tudi s težkimi in hudimi stvarmi se
morajo srečati, sicer je prvič in že v odrasli dobi
prehudo. Pojdimo z njimi v naravo, ponudimo
jim športne dejavnosti, glasbene dejavnosti,
pokažimo, kako se pomete okrog hiše, kako
se pospravi posoda iz stroja, povejmo, kako se
preobleče postelja, kako se zalijejo rože, kako
vzgojimo najboljšo solato, bio korenje, kako
poskrbimo za domače ljubljenčke … Vsi, tako
starši kot učitelji, si želimo, da bi otrok čim več
znal, da bi ob koncu leta imel dobro spričevalo,
da bi kar najbolje izkoristil svoje dane možnosti.
Želje se lahko izpolnijo, če ne zanemarimo
otrok in jih ne prepustimo vzgoji drugih ljudi
in vzgoji pred računalnikom in TV.
Dostikrat se pričakovanja staršev ne izpolnijo. Še posebno smo razočarani, jezni,
zaskrbljeni takrat, ko vidimo, da otrok presedi
cele ure ob knjigah in zvezkih, rezultati pa so
slabi.

Kako do uspešnega učenja?

Vedeti moramo, da vsako učenje ni enako
uspešno. Otrokova učinkovitost pri učenju pa je
odvisna od mnogih dejavnikov. V prvi vrsti so
pomembne njegove umske sposobnosti, potem
njegovo duševno počutje ter zdravje in seveda
delovni pogoji, v katerih se uči. Pogosto pa
je pomembno, kako si je izoblikoval delovne
navade. Ponavadi imajo otroci z veliko dela

zelo dobro razporejen čas in točno vedo, koliko
časa imajo za posamezno nalogo. Tisti učenci,
ki so premalo zaposleni in lahko preživijo
večji del prostega časa pred TV in računalniki
in nalogo napišejo kadar koli ali celo zjutraj
pred poukom, ponavadi ne dosegajo želenih
rezultatov. Mogoče na razredni stopnji še gre,
potem se zaustavi. Pogoje za učenje doma z
otrokom ustvarjajo starši. Nismo vsiljivi, a
kljub temu sledimo njegovemu delu v šoli, ga
pohvalimo pa tudi pograjamo ob pravem času.
Vzpodbujamo ga k doseganju rezultatov, ki
jih on lahko doseže. Med delom ga ne motimo
s svojimi načrti, vprašanji, pripombami, da
ne zmanjšujemo njegove motiviranosti in
vztrajnosti.

Najbolj dragocena je prava spodbuda

Otroka ne kaznujmo s podaljševanjem
učnega časa in povečanjem učne obremenitve.
Ne dopovedujmo mu, da je len, nesposoben, da
nima čuta za odgovornost, sicer lahko postane
prav tak, kakršnega si ne želimo. Ne primerjaj
mo ga z boljšim bratom ali sestro, s sosedovim
otrokom, ne posmehujmo se mu, sicer mu bo
naša pomoč pri učenju bolj škodila kakor koristila. Za otroka moramo imeti čas tudi takrat,
ko nas želi za igro, pogovor. Imejmo ga radi
tudi takrat, ko prinese slabo oceno. Spodbuditi
ga je potrebno, da se čim več giblje, naj teče v
naravi, peljimo ga v hribe, vzeti si je potrebno
čas za kolesarjenje, za krajše in daljše pohode,
za poslušanje prijazne glasbe. Upoštevajmo, da
so tudi otroci lahko utrujeni in obremenjeni. Če
opazimo, da ima otrok težave, se je potrebno
takoj pogovoriti in iskati rešitve. Tega ne boste

Zelo pomemben pri pogojih za učenje je
seveda pravilno razporejen in dobro izkoriščen
čas. Otrok naj se uči stalno ob istem času in
približno enako časa. Odmori naj bodo kratki,
da se ne razblini delovno razpoloženje. Vsak
otrok mora imeti nekaj prostega časa, ki ga
bo izkoristil po svojih željah. Pri pogojih za
učenje je zelo pomemben prostor, ki mora biti
dovolj, ne preveč topel, dovolj osvetljen, s
primerno mizo in stolom in nihče naj ga ne moti
s prihajanjem in odhajanjem ter s poslušanjem
TV, radia ali s klepetom. Ne sledite otroku na
vsakem koraku, kajti navadil se bo na vašo
kontrolo in nanjo tudi računal. Če ne bo imel
športne opreme v torbi, bo rekel, da ste mu jo
pozabili dati v torbo. Starši so tisti, ki navajajo
otroke na samostojnost: naj sami pridejo peš v
šolo, naj si sami pripravijo zajtrk, naj sami pove
do doma za slabe ocene, naj si sami zavežejo
čevlje, naj se sami dogovarjajo z učiteljem o
posebnostih, naj začutijo odgovornost za svoje
življenje čim prej. Ste slišali, da je bilo lansko
leto kar precej mamic z dijaki pri vpisu na
fakulteto?!
Jana Rojc

31. srečanje gasilskih
veteranov na Visokem
V okviru prireditev, ki jih je Prostovoljno
gasilsko društvo (PGD) Poljane pripravilo
ob praznovanju svojega visokega jubileja,
je konec avgusta pod kozolcem na Visokem
potekalo že 31. srečanje gasilskih vetranov
Gasilske zveze (GZ) Škofja Loka. Srečanja se
je udeležilo okrog 150 udeležencev.
Gostje so se zbrali v Poljanah, kjer so po
skupinah odšli na ogled podjetja Polycom,
Šubičeve hiše ter PGD Poljane in razstave
fotografij ob 120-letnici gasilstva v Poljanah,
ki je postavljena v tamkajšnjem kulturnem
domu. Sledilo je nadaljevanje programa na
Visokem, kjer so si obiskovalci lahko ogledali
enourni kulturni program z nagovori gostov.
Med vabljenimi gosti so bili podpredsednik GZ
Škofja Loka Ciril Alič, predsednik Komisije za
zgodovino in veterane pri GZ Škofja Loka Anton
Potočnik, župan občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež, poveljnik gasilskega poveljstva
občine Gorenja vas - Poljane Roman Kokalj,
častni predsednik GZ Škofja Loka Rudi Zadnik
in častni poveljnik GZ Škofja Loka Metod Jamnik. Program sta popestrila skupina Planinca in
humorist Martenkov Ivan, za povezovanje pa
je poskrbela Mateja Tušek.
Kristina Zajc Božič
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Z novo rubriko nad težave

Rešitev težave je velikokrat bolj enostavna, kot se nam zdi na prvi pogled. Ker
smo veseli, kadar nam kdo pomaga rešiti težavo, s katero smo se že dolgo spopadali v gospodinjstvu, pri hišnih opravilih, zdravju ali čem podobnem, smo
tudi v Podblegaških novicah pripravili rubriko Koristni nasveti za vsak dan, v
kateri boste lahko izvedeli marsikatero zanimivost.

Foto: Tina Dolenc

Dišeče perilo

Obloge v pralnem stroju in smrad najlaže
odstranimo z alkoholnim kisom.
Naše babice so vedele marsikatero skrivnost,
ki so jo s pridom uporabljale predvsem v gospodinjstvu, na katero smo dandanes že skoraj
pozabili. Če so koristne in uporabne, je prav,
da se jih zopet spomnimo in o tem povemo
tudi drugim. Zato ste k soustvarjanju rubrike
vabljeni tudi bralci, saj po starem slovenskem
pregovoru več glav več ve. Svoje rešitve problemov nam lahko pošljete na podblegaske.novice@gmail.com tako kot tudi opis problemov in
bomo poskusili skupaj najti rešitve.

Tokrat bomo pozornost namenili dišečemu
perilu. Se vam je že kdaj zgodilo, da perilo, čeprav
pravkar oprano, ni dišalo tako, kot ste pričakovali?
Težava ni izginila, tudi če ste povečali količino
pralnega sredstva. Vzrok tiči v pralnem stroju.
Rezultat pranja pri nizkih temperaturah in uporaba
tekočega pralnega praška, ki ga za vsak primer
damo še malo več, kot piše na embalaži, so obloge,
ki se naberejo v pralnem stroju. Te so razlog, da z
rezultatom opranega nismo zadovoljni. Obloge in
s tem smrad je najlažje odpraviti, če v prazen stroj
vlijete liter navadnega alkoholnega kisa in vklopite najdaljši program na 90 ali 95 stopinj. Pene,
ki se začno nabirati med pranjem, so posledica
raztapljanja ostankov pralnega sredstva, ki ga tako
učinkovito odstranimo. Priporočljivo je tudi dobro
očistiti špranje, gumo na vratih in predalček za
prašek, kjer se obloge rade nabirajo. V prihodnje
se boste tej nadlogi uspešno izognili, če boste vsaj
vsakih 14 dni perilo prali pri najvišji temperaturi,
poleg tekočega pralnega sredstva kdaj uporabili
tudi prašek, ki je v vodi bolje topen, boben stroja
napolnili največ na 3/4 in dodali manj praška.
Rezultat bo bolj dišeče perilo, s tem pa boste tudi
manj obremenjevali okolje. Da bo perilo prijetno

Foto: Tina Dolenc

Koristni nasveti za vsak dan

Temno perilo, na katerega so se prijeli koščki
opranega papirnatega robčka, zdrgnemo s suho
krtačko za umivanje rok.
mehko, barve pa osvežene, lahko nearomatiziran
alkoholni kis dodate tudi namesto mehčalca. In
brez skrbi, perilo ne bo imelo vonja po kisu.
Na tak način lahko očistite tudi notranjost
pomivalnega stroja. V plastenko kisa naredite čim
bolj pri vrhu vratu dve luknjici in zaprto plastenko
postavite obrnjeno na glavo na zgornjo košaro
pomivalnega stroja. Prižgite najdaljši program in
kis bo odstranil ostanke umazanije in praška ter
stopil vodni kamen.

Ostanki robčka na perilu

Nič ni hujšega, kot če med perilom pomotoma operemo še papirnat robček, ki med pranjem
razpade na tisoče koščkov, zmagovalna kombinacija pa je, če se to zgodi pri pranju temnega
perila. Namesto, da bi obleko ponovno prali,
jo raje posušite in nato na balkonu zdrgnite s
suho krtačko za umivanje rok. Brez težav boste
odstranili vse ostanke robčka.
Če tudi vi poznate kakšen nasvet, ki ste ga že
preizkusili in deluje, ga delite z nami. Lahko pa
nam, kot rečeno, predstavite problem in skupaj
bomo poiskali rešitev.
Tina Dolenc

Evropski teden mobilnosti
obeležili s servisom koles

Foto: Jure Ferlan

Od leta 2002 se po številnih evropskih mestih in vaseh od 16. do 22.
septembra, ko se obeležuje dan brez avtomobila, odvija evropski teden
mobilnosti. Namen dejavnosti v tem času je promocija okolju in ljudem
prijaznejših oblik prometa. Pobuda je sicer nastala v mestnem okolju,
a se je razširila tudi na podeželje, saj je gost promet z motornimi vozili
postal vseprisoten problem. Poudarki tedna mobilnosti so na spodbujanju
uporabe javnega prevoza, kolesarjenju, hoji, odgovorni rabi avtomobila in skrbi za zdravje. Vsak posameznik lahko z izbiro za okolje manj
obremenjujoče oblike osebne mobilnosti prispeva k čistejšemu okolju
in svojemu zdravju.
Gorenjevaška občina
se pridružuje tej pobudi in
tako je letos že tretje leto
zapored omogočila svojim
občanom brezplačen pregled koles. Tega je bilo
možno opraviti pred stavbo
občine v Todražu 15. septembra popoldan. Izkušeni
serviser Igor Bertoncelj iz
Škofje Loke je natančno
pregledal in opravil manjša
popravila koles več kot 20
kolesarjem, poleg tega pa
dal vsakemu še kak nasvet
o vzdrževanju kolesa.
Jure Ferlan

Serviserju ni niti za hip zmanjkalo dela.
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23. redna 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 23. seji občinskega sveta 19. junija. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki
v gradivu 24. seje.

Jože Novak:

• glede na promocijo Poroke na Visokem v
medijih meni, da se s promocijo prehiteva, saj
za avtobuse dostop do dvorca ni omogočen,
sanitarije niso urejene, prav tako ni urejeno
dvorišče. Meni, da lahko pride do kritik na
račun opremljenosti, zato bi bilo potrebno
urediti ambient na višji nivo in šele potem
dati ponudbo na turistični trg.
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, promocija programov stalno poteka, sanitarije so urejene,
dobro je sprejet letni vrt, povpraševanje po porokah v dvorcu Visoko že ob obstoječih prostorskih
ureditvah stalno narašča. V juniju je občina poleg
tega pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje
za preureditev pritlične etaže nekdanjega gospodarskega poslopja ob dvorcu v večnamenski
prostor, v katerem bo urejen osrednji prostor za
potrebe pogostitev ob porokah ali drugih različnih
prireditev in dogodkov, vključeval pa bo tudi
možnost ureditve kuhinje, urejene bodo sanitarije
in vsi potrebni spremljajoči prostori.
• vpraša, ali se pripravljajo projekti za
državno cesto Gorenja vas–Hotavlje ter ali
je predviden nov priključek na zahodnem
delu gorenjevaške obvoznice.
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, je idejna zasnova za rekonstrukcijo navedenega odseka
v pripravi, predvideva se tudi nov priključek za
naselje Vršajn. Občina pa ne razpolaga s podatki
o predvideni terminski dinamiki realizacije projekta, saj ta ni znana niti za tiste rekonstrukcije
državnih cest na območju občine, ki imajo
izdelano že vso projektno dokumentacijo.

Janez Hrovat:
• vpraša, glede na pridobljeno gradbeno
dovoljenje za obnovo gospodarskega objekta
na Visokem, kdo bo investitor obnove.
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, bosta
investirali občini lastnici, Gorenja vas - Poljane in
Škofja Loka, skladno s solastniškim deležem objekta, prva 86 odstotkov in druga 14 odstotkov.

Tomaž Pintar:
• opozori na poškodbe, nastale na lokalnih
cestah in javnih poteh ob spravilu lesa iz
gozdov po žledu in predlagal da se v nadzor
vključi tudi policijska postaja.
Kot je pojasnil na tekoči seji prisoten komandir
PP Škofja Loka Sašo Eniko, policijska postaja ne
razpolaga s potrebno opremo za tehtanje tovornih
vozil, zato ne more ponuditi pomoči pri nadzoru
tovornih vozil ob odvozu lesa po lokalnih cestah
in javnih poteh, tudi sami namreč na tem področju
sodelujejo s specializirano republiško prometno
enoto. Tehtanje tovornih vozil se običajno izvaja v
vojašnici v Škofji Loki, enkrat mesečno. Pojasnil
je še, da bodo skušali povečati nadzor, vsekakor
pa bi bil za nadzor primernejši medobčinski
inšpektorat z novimi pooblastili.

Alič Ciril:

• doda, da nekateri cestni odseki tudi
pravilno naloženim tovornim vozilom ne
zagotavljajo varne vožnje, zato poda pobudo
za pregled posameznih cestnih odsekov. V
kolikor finančno ne bo mogoče zagotoviti
sanacije posameznega odseka, je potrebno
na drug način zagotoviti varnost na tistem
odseku ceste glede na obremenitve cestišča.
V letu 2014 smo se zaradi neugodnih vremenskih razmer in posledic elementarne nesreče zaradi
žleda soočali z obsežnejšimi poškodbami lokalnih
cest in javnih poti ter posledično s povečanimi
potrebami glede tekočega in investicijskega
vzdrževanja kategoriziranih cest. V pripravi je
proračun za leto 2015, ki bo navedene potrebe
upošteval na način, da se za vzdrževanje cestnih
odsekov nameni povečan obseg sredstev.

Roman Demšar:
• opozori na promet na državni cesti
skozi naselje Hotavlje, predvsem iz smeri
Trebije proti Gorenji vasi, kjer se ne upošteva
omejitev hitrosti ter večkrat prihaja do prehitevanja vozil skozi naselje. Predlaga, da se
najde skupna rešitev za umirjanje prometa.
Kot je pojasnil na tekoči seji prisoten komandir
PP Škofja Loka Sašo Eniko, se je v naselju Hotavlje že večkrat kontrolirala hitrost voznikov na
državni cesti, boljšo preglednost onemogočajo
grmovje in drevesa ob cesti, koristno bi bilo
postaviti tudi opozorilni merilec hitrosti, kot je v
Srednji vasi, ter ozaveščati voznike.

Bogo Žun:
• opozori, da je po akciji spravila in
odvoza hlodovine po žledolomu od Fužin do
Sovodnja ostalo vejevje in štori, ki jih je prav
tako potrebno pospraviti, saj se nahajajo v
neposredni bližini vodotoka.
S strani vzdrževalca vodotokov VGP Kranj
smo dne 22. 8. 2014 S prejeli odgovor, da »s strani
Ministrstva za kmetijstvo in okolje z mesecem
julijem pridobivajo sredstva za vzdrževanje vodne
infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč in interventna dela za odpravo posledic žledoloma vsak
mesec sproti, v taki višini kot imajo razpoložljiva
sredstva, in za interventna dela za odpravo posledic
žledoloma ne sledijo letnemu planu.« Ob dodatnih
preverjanjih so nam zagotovili, da bodo v prihod
njih dveh mesecih v okviru odprave škode po žledu
predvidoma odstranjevali panje v Brebovščici in
dračje na območju Sovodnja.
• vpraša glede ostranitve dostopne
klančine pri Zdravstvenem domu Gorenja
vas, dvigalo naj bi bilo neustrezno in poda
tudi pripombo na nova notranja vrata in
prosi za obrazložitev s strani projektanta.
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, zaradi
vgraditve novega dvigala dostopna klančina ne bo
več potrebna. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje

za vgradnjo dvigala, vse rešitve glede dvigala so
strokovno usklajene. Pobuda za ureditev dvigala
je bila podana s strani uporabnikov, ki dvigalo
potrebujejo in ga bodo uporabljali. 40.000 EUR
je za vgradnjo dvigala prispevalo Osnovno
zdravstvo Gorejske. Z umestitvijo večjega dvigala
od prvotno načrtovanega se lahko poškodovanca
odpelje z dvigalom tudi v ležečem položaju.

Mirjana Možina:
• prosi za informacijo glede sprememb
pri obnovi Doma občine, ali bo potrebna
sprememba gradbenega dovoljenja.
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, se je z
obnovo objekta pokazala priložnost, da se v mansardi objekta uredi tudi knjižnica, saj so v mansardi na voljo prostorne površine, ki doslej še niso
imele določene namembnosti, tako da je prišlo
posledično do nekaterih sprememb projekta. Za
ureditev knjižnice bo potrebno pridobiti posebno
gradbeno dovoljenje, njena izvedba je predvidena
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Stanko Bajt
• pripomni glede nepreglednosti v križišču,
kjer se cesta s Sovodnja priključi na državno
cesto Trebija–Žiri, zaradi zaraščenosti ter
skladovnice drv.
Za izboljšanje stanja preglednosti v navedenem križišču smo opozorili vzdrževalca
državnih cest za naše območje.

Janez Arnolj:
• prosi za ukrepanje glede odpadkov, ki
se kopičijo ob objektu Dobje 3.
Pristojnost glede navedenega primera ima
inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS
za kmetijstvo in okolje Kranj.
• poda pobudo, da se v Podblegaških novicah
objavi pojasnilo glede medobčinskega inšpektorja,
ugotovi vzroke, krivdo ter odgovornost za stanje,
kakršno je, da imamo inšpektorja na funkciji, ki
pa ne opravlja delovnih nalog. Potrebno je najti
tudi trajno rešitev, da se inšpekcijski nadzor v
občini zagotovi, ker je potreben.
Vse postopke v zvezi z odpovedjo zadevnega
delovnega razmerja vodi Občina Škofja Loka po
pooblaščeni odvetniški pisarni. Ker se postopki
vlečejo nerazumno dolgo, sta občini Gorenja
vas - Poljane in Žiri navedeni odvetniški pisarni
preklicali pooblastilo z namenom, da bi po svojih
pristojnostih neposredno sprejemali odločitve, ki
vplivajo na skrajšanje postopka.
• vpraša glede dostopa do električnega
omrežja v kozolcu na Visokem.
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, ni
bilo izdano soglasje s strani Zavoda za varstvo
kulturne dediščine za namestitev elektro omarice v kozolcu pri dvorcu Visoko.
• opozori, da so v Kulturnem domu v
Poljanah nameščene nove zavese, ki pa so
se izkazale kot neuporabne.
Izpostavljeno nepravilnost smo preverili pri
pristojnem hišniku, ki nam je zagotovil, da so
vse nepravilnosti odpravljene in se zavese lahko
nemoteno uporabljajo.
Milan Čadež, župan
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Izbor za mlado kmetico in mladega gospodarja 2014

Rajku Kosu za pet centov ušlo prvo mesto
Časopisno založniška družba Kmečki glas je v sodelovanju z Občino Šmarje pri
Jelšah, Društvom kmetic Ajda in Zvezo kmetic Slovenije tudi letos uspešno organizirala tekmovanje za mlado kmetico in mladega gospodarja 2014. V Šentvidu pri
Grobelnem se je za omenjeni naziv v teoretičnih in praktičnih nalogah pomerilo
enajst kandidatov, od tega sedem kandidatk. Barve naše občine je zastopal Rajko
Kos iz Murav, ki se je po napetem tekmovanju uvrstil na drugo mesto.
kmetiji, katere glavna panoga je reja krav molznic.
To je bilo njegovo prvo tovrstno tekmovanje, na
katerega ga je prijavila kmetijska svetovalka Vanja
Bajd Frelih.

Za priprave ni bilo časa

»Za tekmovanje se nisem kaj dosti pripravljal.
Nisem si vzel časa za prebiranje gradiva, morda
sem imel tudi zaradi tega največ težav pri teoriji,«
pojasnjuje Rajko Kos in pohvali dobro organizacijo
tekmovanja, pestrost in zanimivost celotnega
dne ter napet boj za prvo mesto. »Zahvaliti se
moram navijačem iz Martinj Vrha, ki so spremljali tretjeuvrščeno Jožico Demšar, navijali pa so
tudi zame.«
Za Rajka in njegovo družino je živinoreja glavni
vir dohodka na kmetiji. »Imamo tudi nekaj gozda,
ki pride na vrsto večino pozimi. Poleti imamo z
družino veliko dela s spravilom krme za živino,
tako da zaenkrat ne razmišljam o dodatni dejavnosti
na kmetiji,« pojasni Kos, ki rad opravlja delo s

Foto: arhiv Rajka Kosa

Kandidati so se najprej pomerili v teoretičnem
znanju, ki je obsegalo vsebine strokovnih knjig
Založbe Kmečki glas. Vprašanja so se nanašala na
rejo krav molznic, rejo kokoši nesnic in piščancev,
predelavo mleka ter jagodičje. Dovolj točk za
uvrstitev v finale in s tem na spretnostni del tekmovanja so zbrale tri kandidatke in štirje kandidati,
med njimi tudi Rajko Kos. Spretnostni del je obsegal oblačenje gasilske opreme, lovljenje lesenih
ribic v posodi z vodo, iskanje kuhanih kokošjih in
prepeličjih jajc v žagovini ter njihovo lupljenje in
vlaganje v kozarec. Medtem ko je bilo pri kandidatkah po spretnostnih nalogah takoj jasno, katera bo
zmagovalka, je med kandidati prišlo do izenačenja.
Matej Gantar in Rajko Kos sta oba dosegla 39
točk, tako sta se pomerila še v odločilni igri, pri
kateri sta morala prešteti kovance, evro drobiža po
cent, dva, pet centov, v skupni vrednosti 5,65 evra.
»Zmagovalec je natančno ugotovil vsoto denarja,
jaz sem zgrešil za pet centov, a sem kljub temu
zadovoljen z osvojenim drugim mestom,« je po
tekmovanju povedal Kos, ki kmetuje na 33 ha veliki

Rajko Kos ima na kmetiji dovolj dela, poleti s
spravilom sena, pozimi v gozdu.
stroji, a je na njegovi kmetiji, spada v območje z
omejenimi dejavniki, tega bolj malo, veliko več je
ročnega dela. »Skritih načrtov je kar nekaj, bom
videl, če se bodo le-ti uresničili. Po investiciji izpred
dveh let je potrebno malce zadihati. Posodobili
smo namreč hlev, živina je naseljena v sodobnem
hlevu za prosto rejo z molznim robotom in toplotnim zrakom za dosuševanje sena v zgornjem
prostoru hleva.
Največ časa posvetim živinoreji in delu na
kmetiji, kar pa ga ostane, ga z veseljem posvetim
družini, ženi Heleni, hčerama Ani in Jerci ter sinu
Juretu,« strni pogovor mladi gospodar.
Lidija Razložnik

Lokalne volitve 2014
Pred lokalnimi volitvami predstavljamo v glasilu oba kandidata za
župana in liste kandidatov za člane občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. Vsem strankam smo dali možnost krajše brezplačne predstavitve.
Predstavitve smo razporedili po glasilu in jih enako označili. Kontaktirali

smo samo tiste, od katerih smo dobili naslove (pogoji so bili objavljeni v
prejšnji številki). Predstavitve so brez logotipov strank in fotografij kandidatov, razen v primerih, ko gre za naročene plačljive oglase.
Uredništvo

Slovenska demokratska stranka (SDS)

Slovenska ljudska stranka (SLS)

Občine in krajevne skupnosti so kraj, kjer živimo, ustvarjamo, zato so lokalne volitve zelo pomembne za Slovenske demokrate. Možnost, kdo bo vodil
lokalna okolja in vplival na potek dogajanj, je pri teh volitvah bistveno večja.
»Zato je še toliko bolj pomembno, da se odločimo za tiste kandidate, od katerih na podlagi izkušenj lahko pričakujemo nadaljnji razvoj lokalnih skupnosti.
Moramo si priznati, da je zadnjih osem let, odkar je župan iz vrst SDS Milan
Čadež, naša občina dodobra spremenila pogoje za življenje občanov, svoj
videz in utrip –seveda na bolje. Če želimo v tej smeri nadaljevati, se 5. oktobra
udeležimo volitev in glasujmo za ekipo SDS,« pravijo v občinskem odboru
SDS s predsednico Ireno Tavčar na čelu.

SLS se, kot pravijo v občinskem odboru, predstavlja z dobro ekipo
ljudi, s kandidati, ki jim ni vseeno za občino in s svojim delom in vztrajnostjo prinašajo v občinski svet in svete KS veliko pozitivne energije,
dobre volje. To so ljudje, ki so se v svojem zasebnem življenju dokazali,
se ne bojijo tveganj in so s svojimi izkušnjami, znanjem in zagnanostjo pripravljeni delati za napredek in skupno dobro. »V prihodnosti si
želimo, da bo naša občina obdelana še bolje kot do zdaj, da bomo imeli
domačini vsem obiskovalcem doline kaj pokazati. Delali bomo na tem,
da bo znotraj občine čim več dela in zaposlovanja,« še dodaja Dušan
Pintar, predsednik občinskega odbora SLS.

Stranka ljubezni, srca, resnice, ponosa, spoštovanja

Demokratična stranka upokojencev
Slovenije (DeSUS)

Je čas enosti, v različnosti, ljubezni, srcu, resnici, spoštovanju, ponosu,
prostovoljnosti. Človeška pogoltnost je presegla vse meje razumljenega.
Tako razmišljajo v letos ustanovljeni novi stranki. »Od moje odločitve naprej,
da spremenim svet v svet ljubezni, srca, resnice, spoštovanja, ponosa, je čas
človeških vrednot, služenju planetu, posvečen otrokom. Naša lista kandidatov
za občinski svet in KS Trebija je lista srčnih ljudi,« pravi njihov kandidat za
župana Peter Trček. Čista pitna voda je splošno ljudsko dobro, čista zemlja,
čista hrana, zdravo telo, zdrav duh, zdrava družina, zdravi otroci pravih zgledov,
šolstvo srčnih učiteljev, podjetništvo, samozaposlenost, kmetijstvo, dedkov in
babic zdrava družba, Občina Gorenje vas - Poljane. Je čas sprememb pogleda
v oči dogovorjenega.
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Ker je tudi od sestave lokalne samouprave odvisno, kako se bodo stvari v
prihodnjih štirih letih dogajale v našem okolju, so v občinskem odboru stranke
DeSUS na liste kandidatov postavili ljudi, ki so iskreno pripravljeni prispevati svoj
delež za dobre medsebojne odnose, razvoj vseh krajev v občini in omogočanje
varne prihodnosti za vse generacije. Zato v občinskem odboru s predsednikom
Jožetom Novakom na čelu pravijo: »Velikokrat uspemo, včasih pa tudi ne. Vsega
pač ne moremo doseči, imeti. Vendar pa je treba poskusiti. Zaradi vseh, ki nam
zaupajo. V stranki DeSUS poleg skrbi za varno starost mislimo tudi na prihodnost
mlajših, saj živimo v medsebojni soodvisnosti. Odločimo s premislekom. Tako
mislimo. Tako delamo. Lahko nam zaupate!«

Foto: Arne Istenič

Koča na Slajki vabi z novim oskrbnikom
Člani Turističnaga društva Slajka Hotavlje so avgust izkoristili za temeljito čiščenje koče na Slajki. Kočo so še prebelili, prav tako so teraso in stopnišče
prekrili z novo oblogo. V začetku septembra so jo zaupali novemu oskrbniku Stanetu Cesarju iz Medvod, ki vas pričakuje vse konce tedna z odlično
kulinarično ponudbo. Postregel vas bo z vsaj tremi jedmi, obljublja pa odlično govejo juho z rezanci, golaž, joto, pečenice s kislim zeljem in prilogo, visoško
pečenko, sirove in ajdove štruklje … Odprto bo vsak konec tedna, ob sobotah in nedeljah od 8. ure dalje, za večje skupine pa tudi po dogovoru.
D. P.

Izšla je kronika Fužin in Kladij
Izšla je kronika vasi Fužine in Kladje avtorja Antona
Bogataja. V knjigi je predstavljenih 23 hiš iz Fužin in 18 hiš
iz Kladij. Avtor je zbral podatke o ljudeh, ki so živeli v njih, o
njihovih usodah, življenjskih poteh in rodbinskih povezavah.
Spremlja usode mladih ljudi, ki so odhajali za delom na vse
konce sveta, in hude čase, ki so jih prinesle vojne. Besedilo
spremlja večje število fotografij. Nekatere so več desetletij
ležale pozabljene, druge so lepo shranjene v albumih za
ogled ob družinskih praznikih.
Naročila: Anton (040 308 250) ali
Valentin (040 377 356).

ČESTITKA
Avgusta se je podala v zakon naša sodelavka, ki v Podblegaških
novicah skrbi za oglaševanje. Karla Kokelj je zvestobo obljubila
soprogu Primožu Šturmu iz Podgore, kjer si je mladi par že ustvaril
dom. Iskreno čestitamo ob vstopu na novo življenjsko pot
in želimo mnogo prijetnih skupaj prehojenih korakov.
Vso srečo, mladoporočenca!

Naslovnica in zadnja stran kronike Fužin in Kladij

Vpis v košarkarsko šolo
Košarkarski klub Gorenja vas vabi otroke vseh
starosti, da se vpišejo v šolo košarke. Treningi
potekajo na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi in
na OŠ Poljane.
Otroci so razdeljeni v različne vadbene sku
pine, vadba pa je prilagojena glede na njihovo
starost. Tako otroci mečejo na znižane koše z
lažjimi in manjšimi žogami, ki so prilagojene
njihovim motoričnim sposobnostim. Košarkarska
šola je namenjena vsem otrokom od 1. do 9.
razreda. Predvsem tistim najmlajšim ponujamo
raznovrstno vadbo, saj treningi niso strogo
usmerjeni samo v košarko, temveč skrbimo
za razvoj vseh motoričnih sposobnosti, zato
so pogosto na vadbah vključeni tudi elementi

gimnastike in atletike, s čimer otroci razvijajo vse
gibalne sposobnosti.
V okviru košarkarske šole se otroci udeležujejo
tekmovanj v kategorijah U11, U13 in U15, za
najmlajše organiziramo prednovoletni turnir,
kjer jih obišče in obdari dedek Mraz, vsako leto
se udeležimo mednarodnega turnirja v Novi
Gorici, organiziramo Dan košarke in piknik za vse
košarkarske navdušence ter še mnogo zanimivih
dogodkov skozi vse leto.
Prijavnice za košarkarsko šolo lahko dobite
na obeh osnovnih šolah v kotičkih za starše, kjer
vas čakajo letaki našega kluba. Prijave zbiramo
skozi vse leto, še več informacij pa dobite na
naši spletni strani www.kkgorenjavas.si. Tam so

Foto: iz arhiva KK Gorenja vas

zapisani tudi urniki krožkov za posamezno šolo
in starostno kategorijo. Vabljeni vsi, ki bi radi
preživeli nepozabne trenutke pod košarkarskimi
obroči!
Jaka Trček
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NOVA SLOVENIJA
KRŠČANSKI DEMOKRATI
Pred 20-imi leti je občina Gorenja vas – Poljane prevzela
odgovornost za razvoj našega območja. Stranka N.Si je v vseh
teh letih aktivno sodelovala pri odločitvah v korist vseh občanov.
Zavzemali smo se za enakomeren razvoj občine, za izboljšanje
pogojev bivanja na podeželju, za pomoč staršem s prispevkom
ob rojstvu otroka, za ﬁnanciranje dejavnosti društev, za izgradnjo
in obnove cest, vodovodov ter druge potrebne infrastrukture.

ZA POLITIKO BLIZU LJUDEM.
ZA NOVA DELOVNA MESTA.

Na volitvah kandidiramo poleg že izkušenih tudi nove ljudi, z
novimi idejami in pripravljenostjo sodelovati pri nadaljnjem
razvoju občine.
V novem mandatu smo si zastavili prioritetne cilje:
t več denarja za rekonstrukcije in pravočasno obnovo cest,
t pričetek izgradnje telovadnice oz. športne dvorane pri OŠ
Gorenja vas,
t dostop do širokopasovnega omrežja pod enakimi pogoji za
vse občane,
t izgradnja manjkajočih poslovilnih objektov,
t obnovitev dotrajanih mostov,
t več spodbud za turizem, obrt in kmetijstvo.

Na volilni dan vas vabimo, da podprete kandidate
na listi Nova Slovenija – Krščanski demokrati.
Upravičili bomo vaš glas.

ZA RAZVOJ PODEŽELJA.
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lesgal@amis.net

041 619 537
041 214 466
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