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Gorenjevaška telovadnica  
z rahlo zamudo zgrajena jeseni

Razpis – občinski nagrajenci 2018 

Lučinčan Miha Alič dobil  
mali Maraton Franja! 

»Spoštovane občanke in občani, 
iskrene čestitke ob dnevu državnosti!  

Želim Vam obilo domovinske 
pripadnosti in odgovornosti.«

Župan Milan Čadež z Občinsko upravo 
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Vsebina

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

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

Uvodnik

Tu na tem mestu z vami preverjam, kaj 
vse je našlo svoj prostor v tokratni številki. 
Pišemo o tem, kako napreduje gradnja športne 
dvorane v Gorenji vasi, o širitvi podjetja 
Jezeršek, zmagi Mihe Aliča na malem Mara-
tonu Franja (čestitke!), varnosti v cestnem 
prometu, projektu 20 za 20, s katerim so naši 
učenci prišli do novih glasbil, pa o poletnih 
opravilih, glasbenih dogodkih … Minila je že 
19. Kolonija Iveta Šubica, svoj prostor so si 
izborili utrinki zakoncev Radič s popotovanja 
po Maleziji. Končuje se šolsko leto. Ob koncu 
s koledarjem prireditev že vabimo na nove 
dogodke in doživetja. Nismo pozabili tudi na 
dan državnosti, ki je pred vrati!   

Zanimivo je opazovati, kako se po nekem 
čudnem naključju, načelu ali zakonu združujejo 
dogodki, stvari, ljudje, teme …, ki jih po prvih 
skicah človek sploh ne bi postavil skupaj. Kot 
življenje, ki si ga v mislih (na)rišemo pred sabo. 
Najprej zgolj sled skice, nato načrt, ki je že 

Spoštovane bralke, cenjeni bralci!
izpopolnjena verzija skice; realnost, ki se izriše 
pred nami, zna spet biti popolnoma drugačna 
od tistega, kar smo pričakovali. Kako zelo se 
realna slika razlikuje od načrta, je odvisno, 
kako temeljito smo se zadeve lotili, koliko časa 
smo ji namenili, predvsem pa, kako resno smo 
jo vzeli. A nikoli, res skoraj nikoli predstava 
o naših načrtih ni do potankosti enaka kot 
realnost, ki se izriše v sedanjosti. Vse mogoče 
nam pride na pot: nove izkušnje, nova znanja, 
novi ljudje … Če tvorno sestavimo vse skupaj, 
je pravzaprav realnost lahko mnogo boljša od 
tistega, kar smo pričakovali. Ne zgodi se vedno, 
se pa. Znamo to ceniti? 

Kot pravi moj prijatelj: »Življenje ni potica, 
življenje je šarkelj!« Saj veste, kaj mislim? 

Zdaj pa le s slastjo ugriznite vanj. No, ja, 
vanjo! V najnovejšo številko Podblegaških 
novic! 

Prijetno branje želim. 
Urednica Damjana Peternelj
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• 21. 4. – Ob odprtju 
letošnje sezone pohod-
nega kroga naše občine 
sem na Trgu Ivana 
Regna v Gorenji vasi 
pozdravil pohodnike.

• 5. 5. – Udeležil sem 
se uvodnega kolesarjen-
ja ob odprtju sezone kolesarskega kroga naše 
občine. Ob zaključku smo še izžrebali nagra-
jenko: to je Bernarda Lukančič iz Žirov.

• 6. 5. – Na srečanju starejših občanov z 
lepim kulturnim programom na Hotavljah v 
organizaciji Krajevne organizacije Rdečega 
križa Gorenja vas, ki ga uspešno vodi Marija 
Knafelj. 

• 15. 5. – Na obisku je bil g. Igor Ogris, 
turistični delavec iz Celovca. Obiskala sva naše 
ponudnike domačih dobrot. Povabil nas je na 
veliko prireditev, ki bo konec septembra.

• 16. 5. – Na sestanku na Zavodu za 
ribištvo Republike Slovenije zaradi posegov 
v strugo Sore ob urejanju poplavne varnosti 
v Poljanah. V tem času smo tudi že pridobili 
njihovo soglasje.

• 17. 5. – Na skupščini družbenikov STC 
Stari vrh, kjer smo potrdili nov mandat 
dosedanjemu vršilcu dolžnosti, g. Tomažu 
Trobišu.

• 17. 5. – Na sestanku KS Sovodenj, kjer 
sem predstavil rekonstrukcijo ceste do So-
vodnja in skozi vas. Uskladili smo mnenja 
glede javne razsvetljave.

• 18. 5. – Na sestanku za GHD Lučine. 
Organizatorji potrjujejo enak program kot 
lani in še večji dogodek v petek pod večer 
v Gorenji vasi na stari cesti.

• 24. 5. – Na sestanku na MOP-u (Sektor 
za vode). Po predhodni prijavi zemeljskih 
plazov na cesti proti Javorjam ob lanskem 
deževju smo predstavili projekt sanacije. 
Upamo tudi na dodelitev sredstev.
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Naslednja številka: 20. julija 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 

novic pošljite do 5. julija 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! 

»Dela ne potekajo po planu, nastajajo za-
mude. Po pogodbi je bil zaključek del predviden 
do konca avgusta, natančnega roka dokončanja 
pa še ne morem oceniti; pričakujem mesec ali 
tudi dva zamude,« je trenutno stanje na gradbišču 
okrog OŠ Ivana Tavčarja pojasnil Bernard Strel, 
vodja investicij in projektov na Občini Gorenja 
vas - Poljane. Občina mora nepovratna sredstva 
počrpati do konca letošnjega leta, kar pa Strel 
verjame, da ni v nobenem primeru ogroženo. Rok 
dokončanja del je skupni – za športno dvorano, 
kotlovnico in zunanjo ureditev, tako da bo nare-
jen skupni tehnični pregled in pridobljeni bosta 
dve uporabni dovoljenji.

Zatika se pri iskanju podizvajalcev
Kot je predstavil Strel, je ena večjih težav, 

s katero se spopada izbrani izvajalec Dema 
plus, izbira potrebnih podizvajalcev. Razpis 
je namreč potekal v času, ko je bilo nemogoče 
napovedati, da se bo v gradbeništvu zgodila 
konjunktura. Posledica tega je, da je naročnik 
dobil ugodno ceno, izvajalec pa ima zaradi rasti 
v gradbeništvu posledično težave pri iskanju 
potrebnih podizvajalcev, ki bi dela izvedli za 
takšno ceno. V tem času so zrasle cene grad-

Športna dvorana v Gorenji vasi

Zamude pri gradnji, a črpanje 
nepovratnih sredstev ni ogroženo
Če je po namestitvi strehe na novo športno dvorano intenzivnost del upadla, pa 
je zdaj na gradbišču nove dvorane v Gorenji vasi kot v mravljišču. To je nujno 
potrebno, če želijo objekt in pripadajočo infrastrukturo dokončati pravočasno, 
da bo občina lahko počrpala vsa odobrena nepovratna sredstva.

benih materialov in tudi cene storitev. »Izbrani 
izvajalec ostaja optimističen, da bo prevzete ob-
veznosti uspešno izpeljal do konca, res pa je, da 
mora zaradi zgoraj navedenih razlogov vložiti 
veliko več časa v iskanje podizvajalcev. Pozimi 
smo izpeljali tudi pridobivanje novega grad-
benega dovoljena za zunanjo ureditev, ker se je 
izkazalo, da nekatere rešitve niso bile najbolj 
posrečene. Po naših ocenah bo projekt ostal v 
pogodbenih finančnih okvirih,« je dodal. 

Na delu 24 podizvajalcev 
Na gradbišču trenutno dela 24 različnih 

podizvajalcev, v prihodnosti pa jih bo še več, 
saj so odprta praktično vsa delovišča. Po 
podatkih Strela v dvorani dokončujejo dela 
na obodnih stenah, znotraj delajo strojne in 
elektroinštalacije, polagajo toplotno izolacijo 
v sestavljeni tlak, talno ogrevanje, začeli pa 
so tudi že z izdelavo cementnega estriha. V 
kotlovnici potekajo priprave za izdelavo novega 
dimnika in montažo peči na sekance, ki bo prišla 
predvidoma čez štiri tedne. Na področju zunanje 
ureditve še gradijo oporne zidove na evakuacij-
ski poti, na preostalem delu izdelujejo drenažo, 
meteorno in fekalno kanalizacijo. 

 Z zamenjavo ogrevalnega energenta 
do velikih prihrankov

Ogrevanje tako velikega objekta, kot je šola  v 
Gorenji vasi, je predstavljalo velik finančni zalogaj. 
Šolo so več let postopno energetsko sanirali, tako 
da so zamenjali okna in sanirali parapetne zidove, 
zamenjali so strešno kritino in dodali toplotno 
izolacijo v strešno konstrukcijo, nazadnje so ener-
getsko sanirali še fasado. Z vsakim izvedenim ukre-
pom se je potreba po energiji za ogrevanje objekta 
zmanjšala. »Prvotne oljne peči so imele vgrajeno 
moč 1200 kW, nove 750 kW, zdaj pa je predvidena 
vgradnja peči na biomaso (sekance) moči 500 kW. 
Posledično so padali tudi stroški za ogrevanje, ki 
so bili več kot razpolovljeni. Sama športna dvorana 
bo skoraj trikrat večja od obstoječe telovadnice, 
vendar bo izredno energetsko učinkovita, ker ima 
po izračunu PHPP07 predvideno rabo energije 3,9 
kWh/m3/a, kar bo zavidanja vreden dosežek,« je 
poudaril Strel. 

Iščejo upravitelja dvorane  
Že zdaj, ko je dvorana še v gradnji, pa je 

ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Izidor Selak na 
župana naslovil pobudo, naj občina poišče prim-
ernega upravitelja dvorane. To vlogo je vsa leta 
do zdaj opravljala šola, v prihodnje pa bo treba 
tudi zaradi večjega prostora poiskati nekoga, ki 
bo vodil in tržil objekt. Na občini so dejali, da 
bodo pobudo preučili in v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo našli primernega upravitelja. Torej, 
kot je slikovito zaključil Strel: »Čaka nas še 
veliko dela. Imeli bomo pestro in vroče poletje, 
tudi takrat, ko bo padal dež.«

Tina Dolenc

Kako smo volili na Škofjeloškem? 
Na predčasnih volitvah poslancev v Državni 

zbor 3. junija smo na Škofjeloškem volivci v 
volilnih okrajih Škofja Loka 1 in 2 izvolili stare 
poslance. V parlamentu tako ostajajo Žan Mahnič 
in Marko Pogačnik, oba iz vrst SDS, ter Miha 
Kordiš iz Levice. 

V volilnem okraju občin Gorenja vas, Žiri 
in Železniki je Mahnič prejel 35,30 odstotkov 
glasov, kar je skoraj šest odstotkov več (oz. 
603 glasovi več) kot pred štirimi leti. Mahnič je 
največ glasov, kar dobrih 63 odstotkov, dobil na 
Malenskem Vrhu, več kot polovico pa v Javorjah, 
Žirovskem Vrhu, Lučinah, na Dolenjem Brdu in 
v Brekovicah.

Na volitvah je sicer močno zmagala SDS, 
sledijo LMŠ, SD, SMC, Levica, NSi, DeSUS, 
SAB, v državni zbor pa je znova prišla tudi SNS 
Zmaga Jelinčiča. Tako bo v državnem zboru 
devet strank, kar je rekord. Do zdaj je bilo v 
državnem zboru petkrat po sedem in dvakrat po 
osem strank.

Izidi predčasnih državnozborskih volitev so 
14. junija postali uradni, saj je Državna volilna 
komisija na seji sprejela poročilo o izidu volitev, ki 
ga je naslednji dan predala predsedniku republike 
Borutu Pahorju. Ta je ustanovno sejo državnega 
zbora sklical za 22. junij. 

P. N. 

Izdelava cementnega estriha v novi športni dvorani
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Občina Gorenja vas - Poljane vabi k 
sodelovanju študente, ki bi bili v poletnem 
času pripravljeni opravljati dela v zbirnem 
centru v Todražu ter pri vzdrževanju javnih 
površin in občinskih cest. Kandidati lahko 

interes sporočijo na e-naslov: info@obcina-
gvp.si ali na tel. št.: 031/676-418.
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Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja javni razpis za 
zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane 
za leto 2018. 
Pobudniki za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane so lahko občina, 
občani, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva 
ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim 
pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih 
človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko 
bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled 
in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti. Priznanja Občine 
Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, 
hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega občana, eno 
plaketo in dve priznanji Občine Gorenja vas - Poljane.

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

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

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

3. Rok za oddajo predlogov in označitev predlogov
Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev 
priznanj Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo prispeli do torka, 4. septembra 
2018, do 12. ure na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas.
Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih 
ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine Gorenja vas - Poljane«.

Gorenja vas, 6. junij 2018  Komisija za priznanja 
    Občine Gorenja vas - Poljane

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

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj 

Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018

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

Proizvajalci iz Škofjeloškega so za svoje 
izdelke prejeli 16 zlatih priznanj oz. dosegli 
takšno število točk članov ocenjevalnih komisij, 
ki potrjujejo najvišjo kakovost, 11 ocenjenih 
izdelkov je doseglo srebrno priznanje, 9 
izdelkov pa je pridobilo bronasto priznanje, kar 
še zadostuje zahtevani kakovosti za vključitev 
v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca 
– Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.  

Znani rezultati senzoričnih ocenjevanj izdelkov s Škofjeloškega

20 izdelkov s priznanji za kakovost, 16 nagrajenih
V maju je Razvojna agencija Sora organizirala senzorično ocenjevanje pek-
ovskih, mlečnih in mesnih izdelkov na BC Naklo in ocenjevanje alkoholnih pijač 
ter sadnih in zelenjavnih izdelkov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Rezultati 
so zdaj znani, in sicer od 24 ocenjenih vzorcev na BC Naklo le štirje niso pre-
jeli priznanja za kakovost, na Biotehniški fakulteti pa je bilo nagrajenih 16 od 
skupno 17 ocenjenih vzorcev.

Z zlatim priznanjem so bile tako nagrajene 
hrustljave palčke z rožmarinom kmetije Lužar 
iz Kladij, piškoti valjančki kmetije Pr’ Jeran z 
Žirovskega Vrha Sv. Urbana, dve vrsti piškotov 
s kmetije Pr’ Lovrih s Srednjega Brda, piškoti 
ježki kmetije Pr’ Čum iz Studorja, smetanove 
palčke kmetije Pr’ Ržen iz Gorenjega Brda 
ter poltrdi sir Lomovc kmetije Pr’ Jelovčan 
iz Loma nad Volčo. Z najboljšim priznanjem 

so označene tudi testenine kmetije Pr’ Šupc s 
Hotavelj. 

Prejemniki priznanj z ocenjevanja na 
Biotehniški fakulteti pa so: kmetija Punčar 
iz Virmaš za zeliščno sol in zeliščni sirup, 
Vrtnarstvo Grah iz Praprotnega za marmelado 
aronijo ter vložene kumarice in papriko, kmetija 
Zamuda iz Dolenčic za mešano marmelado ter 
kmetija Martinuc z Dolenjih Ravni za zeliščne 
tinkture in brinovo olje. Nagrajena so bila tudi 
piva Pivovarne Racon iz Žirov. 

Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo in 
z veseljem potrjujemo dejstvo, da na lokalnem 
območju prevladujejo prehrambna živila in 
izdelki, ki jim glede kakovosti velja zaupati. 

Kristina Miklavčič, 
Razvojna agencija Sora
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Podjetje s 23 zaposlenimi so v zadnjih letih 
tehnološko dobro opremili, tako da  novih po-
sodobitev v naslednjem kratkoročnem obdobju 
predvidoma ne načrtujejo, sredstva bodo tako 
lahko namenili samo za gradnjo. 

»Prostorska stiska je trenutno res velika. 
Strojev ne moremo imeti postavljenih tako, 
da bi proizvodni proces tekel optimalno. Z 
neurejenim tokom obdelovancev izgubljamo 
precej časa in energije. Računamo, da bomo 
v novih prostorih, ko bodo stroji postavljeni 
v skladu z delovnimi procesi, prihranili vsaj 
15 odstotkov časa,« je Jernej Jezeršek pred-
stavil pričakovanja ter poudaril, da bo širitev 
omogočila tudi pogoje za rast. »Tehnološko smo 
dobro opremljeni, znanje imamo, v tujini smo s 
cenami konkurenčni, predvsem pa znajo ceniti 
našo kvaliteto. Povpraševanja je veliko, ampak 
pri trenutnih kapacitetah ne moremo prevzeti 
vseh projektov, ki bi jih sicer lahko.« 

Približno polovico lesenih stopnic izvozijo, 
trenutno pa se na tujih trgih ukvarjajo s projekti 
za Švico, Švedsko, Avstrijo in Hrvaško.

Milka Bizovičar

Mizarstvo Jezeršek

Še ena širitev podjetja v občini
V začetku junija so tudi na Hotavljah, v podjetju Mizarstvo Jezeršek, začeli grad-
njo dodatnih poslovnih prostorov. Kot je pojasnil Jernej Jezeršek, bo predvidoma 
v drugi polovici prihodnjega leta vseljiv približno 2700 kvadratnih metrov velik 
objekt, ki bo namenjen proizvodnji in skladiščem ter sušilnici lesa.

V začetku junija so v podjetju Mizarstvo Jezeršek na Hotavljah pričeli z izgradnjo nove proiz-
vodne hale.
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Najprej smo si ogledali družinsko podjetje 
Sienčnik, ki se ukvarja s prevozi, tovorno lo-
gistiko in turistično agencijo. Navdušili sta nas 
v odprto hišo Campus AdFontes preoblikovana 
nekdanja kmetijska šola v Dobrli vasi, ki nudi 
prireditvene prostore in prenočišča za sto oseb, 
in medsebojna povezanost treh generacij.

Gostinsko podjetje Mochoritsch v sezoni 
zaposluje 150 ljudi. Tri velike restavracije in 
trgovino kmečkih izdelkov oskrbujejo z lastni-
mi in lokalnimi pridelki. Zelenjavo pridelujejo 
na devetih hektarih svojega posestva. V času 
našega obiska so ravno sadili rdečo peso. Med 
delavci je bila tudi gospa Tanja, ki se na delo v 
Rikarjo vas vozi iz slovenske Koroške. Pred-
stavila nam je pridelavo zelenjave in namakalni 
sistem. Okusno doma pridelano hrano smo po 
lastnem izboru tudi preizkusili. Najpogostejša 
izbira so bili dunajski zrezek, postrv na žaru in 
»Mochoritschova ponev«. 

Obisk Mohorjeve družbe 
Najstarejša samostojna ustanova med 

Slovenci na Koroškem pa je Mohorjeva družba, 
ki vodi založbo, tiskarno, knjigarno, ljudsko 
šolo, dijaški dom in prireditveni center. Pogo-
varjali smo se z direktorjem Karlom Hrenom in 
si ogledali njihove prostore. V knjigarni sem mi-
mogrede kupila knjigo Slovenski Bučelarček, 
letošnji ponatis knjige Janeza Sumperja iz 
leta 1871, ki je bila namenjena »začetnikom 

S strokovne ekskurzije

Obisk uspešnih podjetij na avstrijskem Koroškem
V sredo, 6. junija, je skupina podjetnikov in lastnikov malih in srednje velikih 
podjetij s Škofjeloškega obiskala nekatera uspešna podjetja na avstrijskem 
Koroškem. Strokovno ekskurzijo je organizirala Razvojna agencija Sora v okviru 
projekta SPOT svetovanje Gorenjska.

bučeloreje«. S ponatisom so obeležili prvi 
svetovni dan čebel.

Biolog in eko kmet dr. Štefan Merkač, 
sodelavec deželne vlade v Celovcu, ki je cel 
dan vodil ogled primerov dobrih praks podjetij, 
nam je za konec predstavil še nekatere zname-

Direktor Karl Hren predstavlja knjigarno celovške Mohorjeve družbe.
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nitosti Celovca in svoj pogled na energetsko 
in politično situacijo v Avstriji. Zavzema 
se za enakopravnost slovenskega jezika in 
brezogljično oskrbo z električno in s toplotno 
energijo. Sprehod po mestu smo zaključili s 
pogledom na knežji kamen, z željo po boljšem 
medsebojnem sodelovanju in da bi delček 
tistega, kar obiskana podjetja delajo drugače in 
jih dela uspešna, znali prenesti v svoje okolje 
in v naša podjetja.

Hiacinta Klemenčič
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Poleg Ljudske univerze Škofja Loka so bili 
partnerji v projektu tudi občine Gorenja vas 
-  Poljane, Žiri in Železniki. Projekt je sofinan-
cirala Evropska unija iz Evropskega kmeti-
jskega sklada za razvoj podeželja in Republika 
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 
2014–2020. Prebivalci navedenih občin so v ok-
viru projekta tako lahko brezplačno obiskovali 
različne vsebine vseživljenjskega učenja, ki 
so bile prilagojene njihovim potrebam in na ta 
način pridobili oz. obnovili znanja ter izkušnje, 
ki so pomembne v vsakodnevnem življenju tako 
za posameznika kot za družbo. 

Cilj projekta je bil z organizacijo različnih 
izobraževalnih dogodkov, individualnim sveto-
vanjem in intenzivno promocijo povečati 
ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega 
učenja ter možnostih izobraževanja in us-
posabljanja. S prostorsko, vsebinsko in 
časovno prilagojeno organizacijo programov 
vseživljenjskega učenja v lokalnih središčih se 
je izboljšala dostopnost do storitev izobraževanja 
in usposabljanja za podeželsko prebivalstvo in 
povečalo število vključenih oseb v programe. 

Delavnice in izobraževanja
V LUS Gorenja vas se je od novembra 2017 do 

konca maja 2018 v mali dvorani Sokolskega doma 
odvijalo 13 različnih delavnic in izobraževanj: 
Tečaj šivanja, Učimo se nemško, »Pametno« o 
pametnih telefonih, nadaljevalni tečaj angleškega 
jezika: »Debatiramo« v angleščini, Stopimo v 
svet računalnikov, Učimo se špansko, Nega in 
oskrba starejših, Učimo se angleško, Kvačkanje 
I. in Kvačkanje II., Uporaba zdravilnih rastlin iz 
narave, Bodi viden na Facebooku, ter Les je lep, 
poskrbimo, da tak tudi ostane. 

Udeleženci 
V vseh treh središčih je bilo 322 različnih 

udeležencev ter 17 predavateljev, od tega v 
Gorenji vasi 152 udeležencev ter 12 predavateljev. 

Tečaji v Lokalnih učnih središčih

»Zelo sem zadovoljna s tečajem, 
predlagam nadaljevanje v jeseni.«
Navedeno je zapisala v anketni list udeleženka enega izmed tečajev, ki jih je 
organizirala Ljudska univerza Škofja Loka v okviru projekta Lokalnih učnih 
središč (LUS). Takšno pa je bilo tudi večinsko mnenje udeležencev različnih 
izobraževalnih dogodkov s področja vseživljenjskega učenja, ki so potekali od 
oktobra do maja v Sokolskem domu v Gorenji vasi.

Med prisotnimi so v Gorenji vasi 
prevladovale ženske (86,4 %), stare 
od 45 do 60 let (41,3 %). 

Nekateri udeleženci so obiskovali 
različne delavnice v LUS-u domačega 
kraja, nekaj izmed njih pa je obiskovalo 
tako delavnice v domačem kraju kot 
tudi delavnice v enem izmed preostalih 
dveh LUS-ov. V LUS Gorenja vas se 
je tako 26 ljudi udeležilo dveh različnih 
delavnic, 7 ljudi se je udeležilo treh 
različnih delavnic, 2 pa sta bila prisotna 
na štirih različnih delavnicah. Štirje 
udeleženci so bili prisotni tudi v LUS 
Žiri oz. LUS Železniki. 

Po številu udeležencev v posameznih 
delavnicah izstopa delavnica Uporaba zdravilnih 
rastlin iz narave, ki jo je obiskovalo kar 50 ljudi, 
to je 33 % vseh udeležencev LUS Gorenja vas, 
nato delavnica kvačkanja s 25 udeleženci ter 
Nega in oskrba starejših z 20 udeleženci. Tudi 
ostale delavnice so bile dobro zastopane. 

Mnenja udeležencev
Ob zaključku projekta smo izvedli samo-

evalvacijo, s katero smo preverjali zadovoljstvo 
udeležencev z izobraževanjem, s predavatelji 
in prostori. Udeležencem je bila všeč praktična 
vsebina delavnic in tečajev ter to, da so se lahko 
izobraževanja udeležili v svojem kraju in da so se 
uredila lokalna učna središča z ustrezno oprem-
ljenimi učilnicami prav za potrebe izobraževanja.

Študijski krožek 
Mi pišemo ustvarjalno 
V sklopu študijskega krožka Mi pišemo ustvarjalno, 
ki je potekal pod okriljem Ljudske univerze Škofja 
Loka, se je v aprilu in maju petkrat srečalo osem 
udeležencev: nekateri še zaposleni, dru gi v pokoju, 
vsi pa z željo po ustvarjalnem izražanju sebe. 
Srečanja so oblikovali tako, da so na njih spoznavali 
pravopisna pravila, se srečali z značilnostmi 
besedilnih vrst in njihovim tvorjenjem, zaužili znanje 
kreativnega pisanja in pripravili članke, ki so bili 
objavljeni v Podblegaških novicah. Učili so se tudi 
javnega nastopanja in povečini svoje znanje že tudi 
preizkusili v praksi. Skratka, pridobili so ogromno 
novega znanja, ki so ga skupaj dopolnjevali in 
oblikovali vsebino študijskega krožka, za katerega so 
na koncu ugotovili, da bi ga z veseljem spet obiskovali 
prihodnje leto.                                               D. P. 

Ugotovili smo, da so bili udeleženci zado-
voljni s programom in predavatelji ter da bi v 
prihodnje še radi nadaljevali. 

O zadovoljstvu nam pove tudi podatek, da 
je bila povprečna udeležba na delavnicah 87-
odstotna. Ljudje so že med trajanjem delavnic 
večkrat omenili, da si želijo nadaljevati in še 
nadgraditi znanje, po analizi vprašalnika ob 
koncu projekta pa se je to še potrdilo. 

Tudi mi si želimo, da bi jeseni lahko nadalje-
vali s tečaji in delavnicami, saj je pomembno, 
da udeleženci osvojeno znanje vzdržujejo in 
nadgrajujejo. Ljudska univerza Škofja Loka je 
sicer prijavila že nov projekt, vendar se jeseni, 
ko bo smiselno nadaljevati z izobraževanjem, 
še ne bo pričel. Zato bi bila za vmesni čas 
dobrodošla pomoč lokalne skupnosti.

Jaka Šubic

Promet na Poljanski cesti skozi Gorenjo vas
Hodnik za pešce na Poljanski cesti je bil urejen 

oktobra lani. V sklopu tega je bil urejen tudi koridor za 
pešce mimo Platiševe hiše. Označba hodnika za pešce 
v modri barvi z ločilno rebrasto reliefno črto je v skladu 
z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji. Parkiranje 
na hodniku za pešce je prepovedano, vendar se kljub 
temu najdejo objestni vozniki, ki kljub neposrednim 
opozorilom policistov na pešpoti pustijo svoje vozilo. 
Poizkusno so na vozišču z začasnimi talnimi oznakami 
označeni parkirni prostori, na območju katerih sedaj 
poteka promet na način odstopa prednosti nasproti 
vozečih. S tem poizkušamo tudi umiriti pomet skozi 
Gorenjo vas. Poizkusni parkirni prostori so urejeni z 
namenom, da se zagotovi dodatna parkirišča za lokale 
in trgovine na tem območju. V prihodnje bodo parkirišča 
v modri coni in bodo namenjena za kratkotrajno do 
dvourno parkiranje. Po tem bodo nadzor nad parkiran-
jem na novih parkiriščih in na hodniku za pešce pričeli 
izvajati medobčinski redarji.

Boštjan Kočar, Občina Gorenja vas - Poljane Pešpot ob Poljanski cesti
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Nemško kmetijsko društvo nagradilo Uršulo Trček

Želi si usposabljanja v travništvu in govedoreji
Nemško kmetijsko društvo (DLG) je z mednarodno nagrado DLG nagradilo 
Uršulo Trček, ki trenuto živi v Herdwangen-Schönachu (okrožje Sigmaringen/
Baden-Württemberg). Hubertus Paetow, predsednik DLG-ja, in Stefan Teepker, 
predsednik izbirne komisije za mednarodno nagrado DLG, sta 26. maja podelila 
nagrado na letnem srečanju mladih DLG-ja v Braunschweigu.

25-letna nagrajenka je odraščala na kmetiji v 
Leskovici na robu Poljanske doline. Po končani 
gimnaziji v Škofji Loki je najprej diplomirala 
na področju živinoreje na Oddelku za zooteh-
niko na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Po 
tem je uspešno zaključila magisterij Znano-
sti o živalih. V okviru programa Erasmus+ 
je na Univerzi Hohenheim v sodelovanju s 
kmetijsko-tehnološkim centrom Baden-Wuert-
temberg Aulendorf uspešno opravila praktični 
preizkus in celotno magistrsko nalogo. Uršula 
Trček je med študijem pridobila praktične 
izkušnje s številnimi praksami v Nemčiji in 
na Norveškem. Od leta 2017 pa je asistentka 
vodje na kmetiji s predelavo in prodajo sadja 
in zelenjave Obst und Gemüse Streicher v Uršula Trček ob prejemu nagrade
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Herdwangen-Schönachu. Za prejetje mednaro-
dne DLG nagrade je bilo izpostavljeno njeno 
prostovoljno delo, tako prej v Društvu študentov 
zootehnike, Zvezi slovenske podeželske 
mladine kot tudi v društvu IAAS Hohenheim 
(Mednarodno združenje študentov v kmetijstvu 
in sorodnih znanostih). Nagrado v vrednosti 
4.000 evrov za nadaljnja izobraževanja želi 
uporabiti za izpopolnitev znanja nemškega 
jezika in usposabljanje na področju travništva 
ter govedoreje. 

Mednarodna nagrada DLG je bila ustanov-
ljena leta 1985 ob stoletnici DLG-ja (Nemškega 
kmetijskega društva). S to nagrado želi DLG 
omogočiti obetavnim mladim talentom na 
področju kmetijstva in prehrane, da bi se še 
dodatno usposobili, da bi delovali v strokovnem 
okolju in širšem področju kmetijske in živilske 
industrije. Od leta 1985 je DLG nagradil 
že okoli 270 mladih zaposlenih iz 25 držav. 
Letošnja nagrajenka Uršula Trček je tokrat 
edina, ki prihaja izven Nemčije.

U. T. 

Sodelujoči so opozorili na probleme in 
svetle zglede v okolju. Kot je povzel komandir 
Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko, je 
velik problem, kar se prometne varnosti na 
Škofjeloškem tiče, alkohol: »Izpostavljamo 
problem alkohola v prometnih nesrečah in na 
splošno. Policisti v Škofji Loki smo lani, kljub 
temu da smo opravili več kot 4.500 preizkusov 
alkoholiziranosti, ugotovili kar 190 kršitev, kar 
je veliko. Tudi alkoholizirani povzročitelji v 
prometnih nesrečah so bili udeleženi v 14,6 % 
nesreč, kar je res veliko in temu bomo tudi v 
prihodnje namenjali več pozornosti.«

Okrogla miza o varnosti v cestnem prometu v Gorenji vasi

Tudi prometna vzgoja se začne doma
5. junija je v Gorenji vasi na pobudo Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) 
Žiri ter Javne agencije RS za varnost prometa potekala okrogla miza na temo 
varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu na območju Poljanske doline.

Z ostalimi sodelujočimi so si bili edini, da 
lahko do sprememb glede prometne varnosti 
pride zgolj s skupnim sodelovanjem tako z 
občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu (ki so prvi pokazatelj kakovosti 
dela državnih organov), šolami, vrtci in nevlad-
nimi organizacijami, kot so recimo združenja 
šoferjev in avtomehanikov ter avto-moto društvi 
ter v povezavi s krovno agencijo za varnost 
prometa, ki deluje na državni ravni. Direktor 
Igor Velov je predvsem izpostavil področje 
prometne vzgoje, ki se kljub vključevanju v 
šolske načrte začenja doma: 

»Gotovo se vse začne z zgledom doma v 
družini. Vedno se nam pa v tem hitrem tempu 
nekam mudi in pozabljamo na drobne stvari, ki 
so zelo pomembne: da vzgojimo svoje otroke 
v odgovorne, disciplinirane odrasle ljudi. 
Če otrok sprejema pravila družbe na drugih 
področjih, jih bo tudi v prometu in samo to 
nam je zagotovilo na dolgi rok, da bomo imeli 
stabilno prometno varnost.« Prometna vzgoja 
bo tudi v prihodnje v učnih načrtih zaradi svoje 
narave narekovala interdisciplinaren pristop in 
aktivne oblike dela. 

Vizija 0:  
temeljni cilj vsake humane družbe

Predsednik ZŠAM-a Žiri Marijan Dolenec 
je izpostavil akcije, ki jih skupaj s sveti za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu opravijo 
v občinah Žiri in Gorenja vas - Poljane ter tudi 
širše (od prometne kače do pešbusa, akcij ob 
začetkih šolskega pouka …), ter izkupiček 
okrogle mize takole ocenil:

»Danes je bilo izrečenih veliko dobrih 
pobud za delo naprej. Upam, da bo delo z 
SPV-ji, policijo in medobčinskim redarstvom 
in z občinama tudi v prihodnje potekalo na 
najvišji ravni, kar smo na okrogli mizi danes 
tudi poudarili.« 

Zaključili so z mislijo, da se moramo vsi sku-
paj potruditi za ničelno toleranco do alkohola, 
drog, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo 
ter si prizadevati za uresničevanje Vizije 0, ki 
je cilj vsake humane družbe: torej cestni promet 
brez smrtnih žrtev. 

Damjana Peternelj 
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SADJARSKE STORITVE, 
Borut Ušeničnik, s. p.
Vinharje 4, Poljane nad Škofjo Loko
Telefon: 
(04) 518 07 80, 041 377 430
e - naslov: 
borut@sonaravno-sadjarstvo.si; 
spletna stran: 
www.sonaravno-sadjarstvo.si. 

Opravljamo vse 
storitve v zvezi 

s sadjarstvom v 
vaših sadnih vrtovih.

Ocenjujejo, da je tretjina svetovne proizvod-
nje hrane odvisna od opraševanja. 

Opraševanje povečuje kmetijsko pridelavo 
in pozitivno vpliva na celotni ekosistem in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi. 
Medonosna čebela je le ena izmed znanih 
20.000 vrst čebel. Ogrožajo jih bolezni, kot 
so varoza, nosemavost in virusne okužbe, 
pomanjkanje virov hrane zaradi intenzivnega 
kmetijstva (monokulture, prepogoste košnje 
travnikov), uporaba pesticidov, novi škodljivci, 
ki se širijo zaradi vpliva globalizacije, in krčenje 
življenjskega prostora. 

Praznujemo na rojstni dan  
Antona Janše 

Ker so čebele na severni polobli najdejavnejše 
v maju, saj takrat rojijo in so najštevilčnejše, 
potrebe po opraševanju pri rastlinah pa so v času 
cvetenja največje, je ta mesec najprikladnejši 
za ozaveščanje o njih. Po srečnem naključju je 
20. maj rojstni dan Antona Janše (1734–1773), 
ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in 
enega največjih strokovnjakov za to področje 
v svojem času. Bil je prvi učitelj sodobnega 

Svetovni dan čebel na pobudo slovenskih čebelarjev

20. maj prvič obeležili na Breznici na Gorenjskem
Čebele in drugi opraševalci so zelo pomembni za obstoj človeštva, saj bistveno 
prispevajo k varnosti preskrbe s hrano. Zato so slovenski čebelarji že pred leti 
pri OZN vložili pobudo za praznovanje svetovnega dneva čebel, ki smo ga letos 
prvič obeležili na Breznici v žirovniški občini.

čebelarstva na svetu. Habsburška vladarica 
Marija Terezija ga je imenovala za stalnega 
učitelja na novoustanovljeni šoli za čebelarstvo 
na Dunaju. Po letu 1775 so morali vsi učitelji 
čebelarstva v Avstrijskem cesarstvu poučevati 
po njegovih naukih. Napisal je dve pomembni 
knjigi: Razpravo o rojenju čebel in Popolni 
nauk o čebelarstvu. Njegove ugotovitve veljajo 
še danes. 

Slovenci ‘rojeni’ čebelarji 
Slovenci veljamo za narod čebelarjev, saj 

se s petimi čebelarji na 1.000 prebivalcev Slo-
venija uvršča v sam svetovni vrh. Čebelarstvo 
velja pri nas za pomembno kmetijsko dejavnost 
z dolgo tradicijo. Slovenski čebelarji so v svetu 
znani po svojih posebnostih: pasmi kranjska 
čebela, poslikanih panjskih končnicah ter obliki 
čebelnjakov in tradicionalnih panjev. Kranjska 
sivka (Apis mellifera carnica) je avtohtona 
slovenska podvrsta medonosne čebele in druga 
najbolj razširjena podvrsta na svetu. Je del 
slovenske narodne identitete. Slovenija je edina 
država v EU, ki je zaščitila medonosno čebelo. 
Kranjska sivka je edina dovoljena gojitvena 

Nova učna pot v Brodeh je opremljena s poučnimi informativnimi tablami in vodi mimo primerkov 
medonosnih rastlin in različnih oblik panjev.
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Kaj lahko dobrega storimo za čebele:
• sadimo oz. sejemo neinvazivne medovite 

rastline,
• ohranjamo cvetoče travnike,
• izogibamo se košnji v času največjega 

razcveta in kosimo travo v večernih urah,
• uporabljamo čebelam neškodljive pesticide 

v brezvetrnem vremenu zgodaj zjutraj ali 
zvečer, ko se čebele umaknejo v panje,

• ozaveščamo otroke o pomenu čebel,
• kupujemo med in druge čebelje izdelke pri 

lokalnem čebelarju,
• udeležujemo se dogodkov in izobraževanj 

v podporo skrbi za čebele.

vrsta pri nas. Glede na vsa našteta dejstva je 
bil predlog Slovenije v okviru Organizacije 
združenih narodov, da se 20. maj razglasi za 
svetovni dan čebel, več kot utemeljen. Pobudnik 
ideje je predsednik Čebelarske zveze Slovenije 
Boštjan Noč. 

Praznovali tudi naši čebelarji
Osrednje proslave 20. maja v rojstnem kraju 

Antona Janše na Breznici na Gorenjskem so se 
udeležili tudi predstavniki čebelarskih društev 
iz naše občine. V okviru 16. Tedna podeželja 
na Loškem je bil organiziran dan odprtih vrat 
čebelarskega doma v Brodeh, ki ga upravlja ČD 
Škofja Loka in je eno aktivnejših ter s svojimi 
dejavnostmi povezuje društva na Škofjeloškem. 
Poseben pomen dajejo izobraževanju in skup-
nemu (in tako učinkovitejšemu) nastopu pri 
zatiranju čebeljih bolezni, ki so pereč problem. 
Nekaj njihovih članov prihaja tudi z območja 
gorenjevaške občine. Na dnevu odprtih vrat so 
obiskovalci lahko okušali različne vrste medu, 
vlivali svečke iz voska, pogledali opazovalne 
panje in prikaz točenja medu. Ogledali so si 
lahko novo Učno pot kranjske sivke, ki je nas-
tala v okviru projekta Medovita. Potekalo je tudi 
strokovno predavanje veterinarke Mire Jenko 
Rogelj z naslovom Ukrepi za zaščito zdravja 
čebel s področja obvladovanja varoze. 

ČD Škofja Loka je v sodelovanju z Občino 
Škofja Loka na Cvetličnem sejmu v Freisingu 
letos med 11. in 13. majem predstavljalo slo-
vensko čebelarstvo. Na sejmu vsako leto 
izberejo le enega razstavljavca te vrste in letos 
so bili izbrani oni.

Jure Ferlan
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»Dobro je šlo. Na vzponu med Vrzdencem 
in Suhim Dolom se je kolona kolesarjev 
raztegnila, še z enim tekmovalcem sva pred 
vrhom ujela ubežnika, tako da smo v Suhi Dol 
pripeljali skupaj. Na poti po Poljanski dolini 
nas je dohitela skupina zasledovalcev in na 
koncu se nas je za zmago udarilo nekaj več 
kot deset,« je na kratko opisal dogajanje na 
progi zmagovalec 97-kilometrske različice 37. 
Maratona Franja. 

To, da je domačin iz Lučin in dobršen del 
poti dobro pozna, ni prednost, pravi. Dodatni 
zagon in motivacijo so mu dali domači navijači, 
ki jih je bilo res veliko. »Res je, glede na to, 
da proga pelje skozi Lučine in da sem bil že 
trikrat drugi, da sem si želel zmagati. Rad bi se 
šel preizkusit tudi na 156-kilometrsko progo 
čez Kladje, ali bo to naslednje leto, pa je zdaj 
še težko reči,« pravi Miha, ki ima letos v nogah 
že 4.000 prevoženih kilometrov.

Njegov rezultat so potrdili še drugi kolesarji 
iz kraja in občine. 

Čestitke vsem! 
Milka Bizovičar

Posebna zanimivost parade je bila odlično 
ohranjena ročna brizgalna, ki so jo gasilci kupili 
rabljeno takoj po ustanovnem občnem zboru. 
Menda velja za najstarejšo ohranjeno, izdelana 
naj bi bila leta 1886. Potem ko so obnovljeno 
več let hranili v tehniškem muzeju v Bistri in 
nato v Lučinah, je zdaj dobila svoje mesto v 
muzeju na Vranskem. Za to priložnost so jo 
ponovno pripeljali v Lučine. 

Jubilej Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Lučine

Podelili tudi več kot 20 priznanj
Novembra bo minilo 70 let od ustanovitve PGD Lučine. S slavnostno sejo in 
gasilsko parado so obletnico počastili konec maja in v začetku junija.

Na čelu sprevoda ob 70-letnici praznovanja lučinskih gasilcev je bila prva ročna brizgalna društva, 
izdelana leta 1886, ki velja za najstarejšo na Slovenskem. 
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V konjski vpregi je bila na čelu gasilskega 
sprevoda, ki je ob godbi Pihalnega orkestra 
Alpina Žiri slovesno vkorakal v vas. Na pot do 
igrišča, kjer je sledil postroj, so se v spremstvu 
zastave in narodnih noš ter orkestra podali 
otroci ter gasilke in gasilci. V paradi je bilo tudi 
približno 20 praporščakov iz okoliških gasilskih 
društev, na repu kolone pa so se peljala gasilska 
vozila iz različnih obdobij. 

Med gosti so bili predsednik gorenjske 
in  podpredsednik slovenske gasilske zveze 
Jože Derlink, poveljnik Gasilske zveze Škofja 
Loka Andrej Štremfelj, poveljnik Gasilskega 
poveljstva Občine Gorenja vas - Poljane Ro-
man Kokalj, župan Milan Čadež, poslanec Žan 
Mahnič in drugi.

Župan se je v nagovoru med drugim zahvalil 
Edu Oblaku, ki je bil do nedavnega predsednik 
PGD Lučine. V času njegovega vodenja, leta 
2014, so v društvu kupili avtocisterno, ki je 
glede na pomanjkanje vode za kraj pomembna 
pridobitev. Obiskovalci so lahko izvedeli še 
nekaj podrobnosti iz kronike PGD Lučine, ki jo 
je napisala Martina Jelovčan, po uradnem delu 
prireditve pa je sledila veselica. 

Na slavnostni seji teden dni prej je na-
grade in priznanja društva prejelo približno 
20 posameznikov, PGD Lučine pa državno 
odlikovanje in odlikovanje Gasilske zveze 
Škofja Loka. 

Milka Bizovičar

Maraton Franja

Pokal za zmago letos Mihu Aliču
Miha Alič iz Lučin je v zadnjih treh letih trikrat skozi cilj malega maratona 
Franja na trasi Ljubljana–Horjul– Lučine–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Ljubljana 
pripeljal drugi. Letos je v ciljnem sprintu nekaj več kot desetih kolesarjev zbral 
največ moči in dvignil pokal za prvo mesto.

Miha Alič (levo) iz Lučin je letos dobil mali Maraton Franja.
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V skladu s splošnimi trendi se tudi v Pol-
janski dolini močno povečuje prisotnost javne 
razsvetljave. Ob koristih, ki jih to prinaša, ne 
kaže zanemariti negativnih vidikov, še posebej 
glede na dejstvo, da gre za podeželsko okolje, v 
katerem pretirana urbanizacija ni zaželena.

Svetlobno onesnaževanje  
in degradacija krajine

Ob danes že dobro poznanem svetlobnem 
onesnaževanju, ki je tudi na območju Poljanske 
doline že znatno zmanjšalo vidljivost zvezdnega 
neba, je potrebno poudariti tudi prevečkrat 
zanemarjen vidik vedno hujše degradacije 
krajine s pretiranim postavljanjem drogov javne 
razsvetljave. Ta je v naši občini najbolj očitna 
na območju med industrijsko cono Dobje do 
OŠ Poljane, kjer so drogovi cestne razsvetljave 
in umetna svetloba popolnoma prevladali nad 
podeželskim značajem doline.

Z ugotovitvijo, da se slovensko podeželje 
hitro urbanizira in s tem izgublja svoj karak-
ter, nekritično postavljanje javne razsvetljave 
pa predstavlja enega najočitnejših vidikov 
tega procesa, se strinjata tudi urbanistična in 
arhitekturna stroka, ki sta z upravnimi spre-
membami pred desetletji v veliki meri izgubili 
možnost vplivanja na urejanje prostora. Ob 
tem, da občine ob tipičnem pomanjkanju po-
globljenega poznavanja tematike nekritično 
izvajajo tovrstne projekte oz. na državnih cestah 
nanje niti nimajo vpliva, na izdatnost projektov 
močno vplivajo tudi kapitalski interesi, ki niso 
enakovredno uravnoteženi z okoljevarstvenimi 
in urbanističnimi vidiki.

Zaskrbljujoče je, da niti na ravni občin 
niti na ravni države v zvezi s tem ni celovitih 
strategij oz. so obstoječe strategije nepopolne.  
Projektanti in z njimi investitorji se sklicujejo 
na neobvezujoč evropski standard, ki pa prob-

Svetlobno onesnaženje

V deželi umetne svetlobe in jeklenih drogov
Silovit prodor javne razsvetljave ob odsotnosti ustreznih politik, šibkosti urban-
izma in močnih poslovnih interesih. Si res želimo živeti v takšnem svetu?

lematiko obravnava zelo tehnicistično in se z 
okoljskimi in arhitekturnimi vidiki sploh ne 
ukvarja. Velik vpliv na nastajanje priporočil 
standarda ima industrija razsvetljave, seveda 
pa bi verjetno bilo brez standardov stanje še 
slabše. Na splošno je videti, da predpisi niso 
prilagojeni za podeželje. Tudi drugje po svetu 
je ta problematika premalo urejena, se pa stanje 
po posameznih državah razlikuje. Medtem 
ko je Italija še posebej na severu zelo močno 
osvetljena, v Avstriji in Nemčiji osvetljujejo 
bistveno manj kot pri nas. Nekateri poznavalci 
trdijo, da je razsvetljave več v državah, v katerih 
je več korupcije.

Širjenje javne razsvetljave  
v občini Gorenja vas - Poljane

Izvedene meritve po občini kažejo, da so 
podobno kot drugod po Sloveniji tudi v naši občini 

razmere na tem področju precej kaotične. Ob 
nekaj korektno izvedenih projektih in trudu občine 
za zmanjšanje negativnih učinkov je velik del 
obstoječe razsvetljave vprašljiv. Še vedno ni bila 
zamenjana vsa neustrezna razsvetljava (svetenje 
nad vodoravnico), ki bi morala biti odstranjena do 
konca leta 2016. Posebej je zaskrbljujoče, da tudi 
najnovejši projekti (primer OŠ Poljane) močno 
odstopajo od priporočil tehničnih standardov, še 
bolj pa so pri teh projektih vprašljivi krajinskoar-
hitekturni vidiki. Očitno je, da občinska uprava 
ne razpolaga z znanjem za obvladovanje tega 
področja in zaupa projektantom, ki nenamerno 
ali namerno delajo tudi napake, praktično vedno 
v smeri večje osvetlitve. Še bolj kot v samih 
napakah pri projektih je težava v tem, da ni ustrez-
nih omejitev, kje se sploh sme osvetljevati oz. ni 
ustreznih zahtev, kakšne morajo biti potrebe, da 
je upravičeno postavljanje javne razsvetljave. 
Širjenje javne razsvetljave je na območju naše 
občine še posebej intenzivno v zadnjem desetletju, 
v načrtih pa so še številni novi projekti.

Ob nespremenjenih pristopih in deloma že 
napovedanih ali zahtevanih projektih je zelo 
verjetno, da bo na območju občine čez nekaj 
desetletij z večinoma 10 metrov visokimi 
svetilkami osvetljena cela dolina od Podpečne 
do Fužin, s kraki vsaj do Delnic, Todraža in 
Hotavelj. Temu bodo dodane še 4–6 metrov 
visoke svetilke po vseh naseljih. Z minimalno 
mero okoljske zavesti takšen razvoj deluje 
apokaliptično, žal pa je to v tem trenutku najbolj 
realen scenarij, ki se mu približujemo podobno 
kot žaba, ki ob postopnem segrevanju ne reagira 
do žalostnega konca.

Učinek svetlobnega onesnaževanja se še 
dodatno potencira zaradi zaprtosti doline in 
pričakujemo lahko, da bomo Poljanci čez 20 let 
na nočnem nebu zvezdo uzrli enako težko kot 
prebivalci Ljubljane. Ob tem je treba upoštevati, 
da na številnih odsekih ne gre za nujno potrebne 
posege, ampak v najboljšem primeru za mejne 
primere, ko bi zadoščali že samo pločniki oz. 

Izvoz pri OŠ Poljane

Osvetlitev pri OŠ Poljane
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so potrebe po razsvetljavi zelo majhne.
Trenutno je v teku rekonstrukcija ceste med 

Gorenjo vasjo in Dolenjo Dobravo. V primeru, 
da se bo na tem odseku postavila razsvetljava, 
lahko pričakujemo, da bo enako pretirana in 
krajini neprilagojena kot na že obstoječem 
odseku, možnost vplivanja na izvedbo pa je zelo 
omejena, ker gre za državno cesto. V podobno 
kategorijo kot omenjeni primer sodi tudi 
predvidena razsvetljava po Polah v Hotovlji. 
Ker v vsakem primeru osvetljevanje povezav 
med naselji po moji oceni predstavlja prehudo 
okoljsko obremenitev, takšnih odsekov ne bi 
smeli osvetljevati, žal pa v sosednjih občinah 
lahko vidimo primere, ko se osvetljujejo ceste 
po poljih in travnikih tudi na razdalji kilometra 
in več.

Poseben problem so državne ceste
Verjetno ni pretirana trditev, da obstoječi 

pristopi k osvetljevanju državnih cest trenutno 
predstavljajo največji prispevek k degradaciji 
prostora v Sloveniji. Iz pogovorov s predstavniki 
različnih občin je mogoče razbrati, da se občine 
pogosto ne strinjajo z izdatnostjo osvetlitve 
rekonstruirane državne ceste, vendar so tipično 
zavrnjene z argumentom, da je potrebno delati po 
standardih. Niso pa se nato občinske službe prip-
ravljene in  sposobne potruditi, da bi šle v globlje 
razčiščevanje dejanskih potreb, niti večinoma 
nimajo celovitega pogleda na to problematiko.

Podrobnejši pregled zakonodaje pokaže, da 
je v zakonodaji na to temo v resnici napisanega 
zelo malo, standard, na katerega se sklicujejo 
projektanti, pa je neobvezujoč. Praksa pa je 
takšna, da se na primer za osvetlitev enos-
tavnega izvoza pri OŠ Poljane porabi kar 8 
svetilk na razdalji 200 metrov, v Zmincu je na 
dolgo in na gosto osvetljeno celotno območje 
zaključka obvoznice, podobni primeri pa se po 
celi državi pojavljajo drug za drugim.

Pri OŠ Poljane do 600 odstotkov  
presežena priporočena osvetljenost

Ker je tipičen odgovor občin, da vse delajo 
v skladu s projekti, odgovor projektantov pa, da 
vse projektirajo v skladu s standardi, se je bilo 
zelo poučno poglobiti v skladnost konkretnega 
projekta pri OŠ Poljane s priporočili standardov. 
Rezultati, ki jih je sicer potrebno vzeti z nekaj 
rezerve, so osupljivi. Za pešpot ob osnovni šoli 
sploh ni bila narejena ločena ocena potreb, am-
pak je bila uporabljena kar ocena za obračališče. 
Posledično je osvetlitev 4- do 7-krat premočna. 
Ker je izvajalec ocenil, da bo z že tako visokimi 
petmetrskimi kandelabri osvetlitev na pešpoti pre-
malo enakomerna, je višino dvignil na 6 metrov, 
kandelabri pa so posledično po nepotrebnem 
zelo opazni tudi podnevi. Tudi na obračališču je 
verjetno narejena napačna ocena, polega tega pa 

izvedba za večkratnik odstopa od nje. Posledično 
je tudi na tem odseku osvetljenost približno 4-krat 
premočna. Izvoz z regionalne ceste je ocenjen z 
istim svetlobno-tehničnim razredom kot glavne 
ljubljanske vpadnice in je temu primerno tudi 
osvetljen. 

Prehod za pešce v Dobju osvetljen 
sedemkrat močneje kot prehoda na 
glavnih vpadnicah v Škofji Loki

Zanimive rezultate so pokazale tudi meritve 
na že prej osvetljenem odseku v Dobju. Prehod 
za pešce je v tem naselju osvetljen s kar 210 lx, v 
primerjavi s 33 lx na Plevni in 26 lx na Grencu v 
Škofji Loki, pri čemer v omenjenih primerih gre 
za bistveno bolj obremenjena prehoda. Pešpot 
od prehoda proti tovarni Polycom je osvetljena z 
minimumom pribl. 40 lx, medtem ko običajno za 
pešpoti zadošča pribl. 1 lx. Seveda svetilke niso 
postavljene predvsem zaradi pešcev, ampak zaradi 
osvetlitve cele ceste za voznike, kar je že samo po 
sebi vprašljivo, še posebej ob tolikšni izdatnosti.

Reklamni napis trgovine osvetljen s 
350-kratnikom priporočene osvetlitve 
na pešpoteh

Problematična pa ni samo javna infrastruktura. 
Če odmislimo občasno vključene reflektorje na 
šolskih igriščih in smučiščih, je svetlostni rekorder 
v občini pred kratkim obnovljena trgovina. Re-
klamni napis na njej je osvetljen s kar 350 luksi. 
Za primerjavo, to pomeni 350-kratnik priporočene 
osvetljenosti na pešpoteh. Temu ustrezen je tudi 
prispevek k osvetljenosti okolice.

Pogosto omenjen primer problematične 
osvetlitve so cerkve. Pri takšnih objektih je 
predpisano, da samo 10 odstotkov svetlobnega 
toka lahko sveti mimo objekta, kar se doseže z 
ustrezno zaslonko z izrisanim profilom objekta. 
Sami lahko preverite, če osvetlitev cerkve v 
vašem kraju ustreza omenjeni zahtevi.

Tudi osvetlitev zasebne hiše lahko izdatno 
prispeva k svetlobni onesnaženosti celotnega 
območja, še posebej če svetilke niso v skladu z 
veljavnimi predpisi, ki prepovedujejo svetenje 
navzgor.

Na koncu smo za stanje (ne)odgovorni vsi
Za urejanje te problematike je seveda na 

našem območju v prvi vrsti odgovorna Občina, 
ki za to potrebuje tudi ustrezne usmeritve z 
državne ravni. Obstaja občinski pravilnik, 
ki opredeljuje to področje,  bi ga pa bilo 
potrebno posodobiti. Tudi sicer se Občina trudi 
z zmanjševanjem svetlobnih obremenitev, na 
primer z izklapljanjem nepotrebne razsvetljave 
v poznih nočnih urah. 

Problematika je bila obravnavana tudi na 
zadnji seji sveta KS Poljane. Ta je soglasno 

Spodnja tabela prikazuje razmerje med izmerjenimi vrednostmi na pešpoti in priporočili standarda za 
svetlobno tehnična razreda P4 in P5, ki sta najbližja dejanskim potrebam.
 Razred Minimum [lx] Faktor Povprečje [lx] Faktor
 P5 0,6 12 x 3,0 7 x
 P4 1,0 7 x 5,0 4 x
 Dejansko stanje 7,0  21,0 
     * Faktor prikazuje razmerje med dejansko osvetljenostjo v luksih [lx] in priporočili standarda.

Odgovor na 
prispevek na temo 
javne razsvetljave

V zvezi z usklajevanjem pristopov pri 
izgradnji javne razsvetljave Občina z avtorjem 
prispevka vrši intenzivno komunikacijo, ki samo 
v zadnjem letu obsega preko deset elektronskih 
odgovorov, od katerih so bili nekateri podprti s 
strokovnimi stališči področnih strokovnjakov. 
Spričo izjemne prizadevnosti avtorja, ki v enem 
dnevu naslovi na Občino tudi po šest pisnih 
zahtev, smo 11. 1. 2018 z avtorjem pripravili tudi 
daljši sestanek z vsemi strokovnimi sodelavci 
Občinske uprave, da bi se pobliže seznanili 
s predlogi glede izboljšanja stanja javne raz-
svetljave in jih v čim večji možni meri uporabili 
pri svojem nadaljnjem delu. Ob tej priliki smo 
avtorju vročili tudi elaborat celovitega načrta 
obnove in izboljšanja javne razsvetljave, ki 
je v postopnem izvajanju od leta 2010 dalje, 
njegova realizacija pa je zaradi povezanih 
stroškov postopna, saj je pri nekaterih svetilkah 
potrebno zamenjati sijalke, vgraditi naprave za 
redukcijo svetlobnega toka ali prilagoditi druge 
karakteristike svetilk.

Ker se zavedamo negativnih učinkov pre-
tiranega osvetljevanja, občina pri projektiranju 
nove javne razsvetljave na novo izvaja enotno 
navodilo o uporabi popolnoma zasenčenih 
svetil z ravnim zaščitnim in neprodušnim stek-
lom, z žarnicami, ki ne oddajajo UV-spektra in 
imajo barvno temperaturo do 3000 K z okolju 
in uporabnikom prijaznejšo rumeno svetlobo. 
Javno razsvetljavo gradimo le na najbolj pro-
metno občutljivih odsekih, pri večini že zgrajene 
javne razsvetljave v upravljanju občine pa 
prakticiramo večerno ugašanje svetilk. Na tej 
osnovi je tudi povprečna poraba energije za 
javno razsvetljavo na prebivalca kar 2,5-krat 
nižja od dovoljene.

Občina ima omejen vpliv na nedorečenost 
državnih predpisov glede sistemskih norma-
tivov za gradnjo javne razsvetljave in želi, da bi 
pristojni na tem področju opravili svoje delo.

Sklepno želimo posebej izpostaviti, da 
Občina prejema številne pobude za dograditev 
javne razsvetljave v posameznih naseljih, da 
bi izboljšali varnost v prometu, še zlasti var-
nost pešcev kot najranljivejših udeležencev 
prometa.

Občinska uprava 
Občine Gorenja vas - Poljane

sprejel sklepe, ki med drugim od Občine 
zahtevajo revizijo omenjenega projekta pri OŠ 
Poljane kakor tudi celovito obravnavo omen-
jene problematike na občinskem svetu.

Na koncu pa je za stanje odgovoren tudi 
vsak izmed nas. Preden zahtevamo tovrstno 
infrastrukturo, dobro premislimo, koliko jo 
v resnici rabimo in kakšni bodo njeni učinki 
na okolje.

Aleš Šubic
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Prva misel, ki se utrne ob razmišljanju 
o letošnjem potovanju je – nič posebnega. 
Malezija je dežela, ki nima fascinantnih 
naravnih čudes, dežela, ki nima zgodovinskih 
kraljevskih mest, dežela, ki nima … Pa ven-
dar: je dežela, kjer se mešajo različne kulture, 
različne veroizpovedi, kjer je dobra hrana, kjer 
so prijazni ljudje.

  Da ne bo videti nič posebnega, sva vedela 
že ob načrtovanju potovanja, saj poizvedovanja 
po internetu, kaj moraš videti, vedno vržejo isti 
odgovor – dvojčka v Kuala Lumpurju. Če je to 
glavna znamenitost, potem res ni pričakovati 
kaj posebnega.

   Vendar je bil za naju poseben že prihod. Iz 
trde evropske zime sva prispela v ekvatorialno 
tropsko vročino. Preko trideset stopinj in visoka 
vlažnost. Takoj sva spoznala, da turistov tu ni 
ravno veliko, vsaj ne takšnih, ki bi najemali vozilo. 
Agencije, ki izdajajo avtomobile, so povsem na 
drugi strani letališča, stisnjene v nekem kotu.

Kot bivša angleška kolonija je Malezija 
obdržala vožnjo po levi, vendar se običajen 

Popotnika Barbara in Ivan Radič

Utrinki z 11-dnevnega potovanja po Maleziji
Zakaj Malezija? Prvič: v tistem času, ko sva se odločala za potovanje, so bile 
letalske karte najugodnejše. Drugič: rada potujeva v tople kraje.

voznik temu režimu hitro prilagodi. Na splošno 
so Malezijci zelo strpni vozniki, težave pred-
stavljajo le motorčki vseh vrst, predvsem v 
mestih, saj švigajo okoli tebe po desni in levi.

Sobivanje različnih veroizpovedi 
Načrtovala sva pot po celotnem polotoškem 

delu Malezije.
Najina pot se je začela v glavnem mestu 

Kuala Lumpurju. Iz indijske četrti, kjer sva im-
ela prenočišče, sva imela odlično izhodišče za 
oglede. In že prve dni sva spoznala vso resnico 
sobivanja različnih ver. Čeprav je Malezija po 
veroizpovedi pretežno muslimanska, je tudi 
veliko priseljenih Kitajcev in Indijcev, ki so 
obdržali svojo vero. Tako že v glavnem mestu 
vidiš mošeje, centralna mošeja sprejme celo 
petnajst tisoč vernikov, v neposredni bližini 
pa se nahaja krščanska cerkev, malo naprej 
hindujski in budistični tempelj. 

Ogledala sva si botanični vrt, ptičji park – 
nekakšna ptičja verzija živalskega vrta – kjer 
so ptiči prosto spuščeni in so mreže na višini 

približno 20 metrov. Povzpela sva se tudi na KL 
tower, kjer je razgled na celotno mesto, saj sta 
bila Petronasova dvojčka ravno tisti dan zaprta.

  
Na tržnici se čuti utrip mesta 

Najbolj naju je navdušila centralna tržnica. 
Na tržnici se vedno čuti utrip mesta. Razdeljena 
je na več delov: tekstil, usnje, bižuterija, umet-
nost in kar nama je bilo najbolj všeč – hrana. Ob 
strani je veliko majhnih restavracij, ki ponujajo 
različne okuse, različne kuhinje, vse pa imajo 
skupni jedilni prostor. Že ob prvem potovanju 
pred leti sva se naučila, da jeva vedno na krajih, 
kjer je veliko ljudi, največkrat domačinov, in 
tega se še vedno drživa. In nikoli, res nikoli 
nisva imela nobenih prebavnih težav.

Višavje Cameronhighlands 1500 do 1800 metrov nad morjem

Dvojčka v Kuala Lumpurju

Nacionalni park Taman Negara Malezija je dežela, kjer se mešajo različne kulture in verizpovedi.
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Po uspešno izvedenih zimskem  in Meteo-
ritkovem pohodu je v sklopu pohodov Od 
cvetja do jeseni 19. maja TD Stari vrh pripravil 
še pohod s pesmijo. Iz Javorij so šli na Gabrško 
Goro, kjer sta jih pričakala harmonikar in 
malica. Po poti so uživali v lepih pogledih na 
Javorje in Stari vrh, saj je namen pohoda, kot 
je pojasnil Janez Šturm iz društva, tudi ogled 
javorskega sveta z druge perspektive. Na 
Gabrški Gori so si ogledali cerkev sv. Primoža 
in Felicijana in se vrnili v Javorje, kjer so si 
privoščili domačo malico ob spremljavi veselih 
viž Ansambla dveh dolin. 

25. junija s pričetkom ob 9. uri pripravljajo 
pohod Javorje–Žetina–Javorje. Pohod poteka 
čez Goro v Žetino, kjer bo pri Andrejonu 
malica, nato sledi vrnitev čez Brinje nazaj v 
Javorje. Gre za prvega izmed tradicionalnih 

Začenjajo se pohodi za 
nagrade TD Stari vrh

treh pohodov, ki štejejo za nagrado. Poleg 
omenjenega sta to še pohoda med gorami ob 
Dnevu oglarjev 5. avgusta in pohod po Valen-
tinovi poti 31. oktobra. TD Stari vrh tudi letos 
s pomočjo sponzorjev nagrajuje udeležence, 
ki bodo zbrali žige treh omenjenih pohodov.  
Glavna nagrada je letna karta za smučišče 
Stari vrh. Nagrajena bosta tudi najmlajši po-
hodnik in tisti, ki pride od najdlje. 14. julija se 
obeta še zanimiv pohod na Blegoš kot nekoč 
z začetkom ob 8. uri pri gostilni Blegoš v Ja-
vorjah. Pot bo vodila po že precej pozabljenih 
stezah, ki so jih nekdaj uporabljali za dostop 
do Blegoša, preden se je uveljavila sedanja 
trasa po cesti do Črnega kala. Pohod bo trajal 
od 5 do 6 ur zmerne hoje. Za okrepčilo na poti 
in ob zaključku bo poskrbljeno.

Jure Ferlan

Pot sva nadaljevala do Melake, starega por-
tugalskega pristaniškega mesta, kjer je zanimiva 
kolonialna arhitektura in znana žurerska ulica 
– Jonker Street.

   
Skozi tropski gozd … 

Tretja točka najinega potovanja je bil naciona-
lni park Taman Negara, ki je eden od najstarejših 
tropskih pragozdov. Je še del neokrnjene narave, 
saj je izsekavanje gozda del nacionalne poli-
tike. Pot do parka vodi preko velikih območij, 
naseljenih bodisi s kavčukovci bodisi s palmami 
za pridobivanje palminega olja.

Naslednja postaja je bil kraj Kuantam na 
vzhodni obali. Največja znamenitost tu je velik 
tempelj Gua Charas, ki se nahaja v kraški jami. 
V njem je na eni strani indijski, na drugi kitajski 
buda in med njima boginja Šiva.

Ob obali navzgor sva prispela do Kota 
Baruja. To povsem muslimansko mesto je 
znano po svoji barviti, večnadstropni tržnici in 
ostankih angleške kolonialne trdnjave. 

 … do najlepšega dela Malezije 
Podala sva se na zahodno stran polotoka 

– v Penang (včasih Georg town). Mesto je 
najlepši del, vsaj po najinem mnenju, Malezije. 
Klasična kolonialna arhitektura, veliko angleško 
pokopališče, cerkve, trdnjava. Vse to se meša z 
množico hotelov, sodobno arhitekturo, poslovnimi 
zgradbami. V starem delu mesta so posebnost 
tudi grafiti na hišah, ki so pod Unescovo zaščito.

Nad mestom sta dve znamenitosti – Penang 
Hill, ki je včasih služil kot izvidna točka za 
zaščito mesta, sedaj pa je priljubljena točka za 
ohladitve željne – nahaja se  osemsto metrov 
nad mestom in temperatura je približno pet 
stopinj nižja kot v samem mestu. Poleg je 
veličasten budistični tempelj Kek Lok Si.            

Zadnjo noč sva preživela v višavju Camer-
onhighlands. Območje se nahaja med 1500 in 
1800 m nad morjem in predstavlja po eni strani 
odlično okolje za gojenje čaja ter jagod, po 
drugi strani pa je turistično središče za ohladitve 
željne Malezijce.

Naj strneva: Malezija je enostavna za po-
tovanje. Videla sva novo deželo, nove kraje, 
napolnila dušo z novimi občutki, vonji, zvoki. 
Spoznala prijazne ljudi. 

Barbara in Ivan Radič

Tržnica Kota Baruja Penang Hill

Dan odprtih vrat radarja
Meje gorenjevaške, škofjeloške in do-

brovsko-pohograjske občine se stikajo ravno 
na Pasji ravni. Tu stoji na platoju nekdanjega 
vojaškega območja pomemben meteorološki 
radar. Že nekaj let zapored strokovnjaki iz 
Agencije RS skupaj z domačini iz Črnega Vrha 
pripravijo dan odprtih vrat radarja. Tako je bilo 
tudi letos v soboto, 26. maja. Kogar je zanimalo, 
je lahko izvedel marsikaj o njegovem delovanju. 
Možen je bil vzpon na stolp in uživanje v izjem-
nih razgledih. S stolpa se vidi celotna občina 
Gorenja vas - Poljane.                   Jure Ferlan

Lepo vreme je pritegnilo številne obiskovalce 
tudi iz Poljanske doline.
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11. decembra 2018 bo namreč minilo 100 let 
od mnogo prezgodnje smrti pisatelja, esejista 
in politika Ivana Cankarja (roj. 10. 5. 1876). 
Letošnja kolonija je bila v petek in soboto za 
umetnike ustvarjalna. V soboto zvečer je sledil 
večer z glasbo in literaturo, ki so ga posvetili 
Cankarjevemu letu. Dramski igralec Igor Žužek 
je interpretiral Cankarjevo črtico, Boštjan 

Šubičeva hiša v Poljanah

19. Kolonija Iveta Šubica
Letošnjo 19. Kolonijo Iveta Šubica v Šubičevi hiši v Poljanah, ki je potekala 
od 1. do 3. junija, so poimenovali Cankarjeve črtice. Z izbiro naslova letošnje 
prireditve se je Združenje umetnikov Škofja Loka pridružilo praznovanju Can-
karjevega leta.

Soklič in Vid Sark pa sta predstavila uglasbeno 
Cankarjevo poezijo (Erotika). V nedeljo popol-
dne je sledilo odprtje 

razstave, kjer so nastopili trio kitar All-
cupown (Petra Pokorn, Maja Purgar in Ema 
Podobnik) ter Društvo ljubiteljev glasbene 
umetnosti Camerata Carniola in mentor Denis 
Kokalj. 

Letos se je kolonije udeležilo 22 umetnikov. 
»Veseli nas, da sta se nam tokrat pridružila tudi 
naša dva člana, ki nista vizualna umetnika: dram-
ski igralec Igor Žužek in pesnica Agata Trojar. 
V združenju namreč člani niso samo vizualni 
umetniki, so tudi literati, igralec, glasbenik,« je 
povedala Agata Pavlovec. Hkrati sta tudi med 
vizualci dva striparja: Iztok Sitar in Matjaž 
Bertoncelj, karikaturist Boris Oblak, fotograf 
Andrej Perko, dva kiparja: Matej Plestenjak in 
Katja Bogataj in rokodelka Petra Plestenjak. 
Od slikarjev so se kolonije udeležili: Agata 
Pavlovec, Barbara Demšar, Nejč Slapar, Maja 
Šubic, Rado Dagarin, Janez Plestenjak, Boge 
Dimovski, Irena Dimovska, Tit Nešovič in Jelena 
Bertoncelj. Gostje na koloniji so bili še: Anja 
Fabiani, Breda Šturm, Mohor Kejžar in Bagrat 
Arazyan. »Nastal je neke vrste ‘konglomerat’ 
interpretacij in občutenj Cankarjeve literature: 
slikarsko, kiparsko, fotografsko, rezbarsko, stri-
parsko; esemblaž, ilustracija, poezija; dramska 
in glasbena interpretacija … Združenje povezuje 
člane s širšega škofjeloškega območja, iz vseh 
štirih občin, in tokrat so resnično povezali obe 
dolini in Škofjo Loko. Spomnili so se umetnikov, 
ki so se v začetku prejšnjega stoletja zbirali tudi 
v Škofji Loki: Ivan Grohar, Rihard Jakopič in 
drugi, zaradi česar so nekaj časa Škofjo Loko 
poimenovali slovenski Barbizon. Med njimi je 
bil tudi Ivan Cankar,« je še povedala Pavlovčeva. 
Niso pa pozabili seveda niti na Iveta Šubica, ki je 
ilustriral Cankarjevega Hlapca Jerneja. Kolonija 
je bila odprta tudi za obiskovalce, ki so bili va-
bljeni zlasti na sobotni večer z glasbo in literaturo 
ter na nedeljsko odprtje razstave.

Kristina Z. Božič

Letošnje Kolonije Iveta Šubica se je udeležilo 22 umetnikov.
Fo

to
: a

rh
iv 

or
ga

niz
at

or
ja

Harmonikarica Veronika Klemenčič

Bronasta na tekmovanju pri Avseniku
Veronika Klemenčič iz Studorja se je februarja udeležila 12. mednarodnega tekmo-
vanja harmonikarjev za nagrado Avsenik 2018, ki ga že tradicionalno organizirata 
Tradicija Avsenik in Glasbena šola Radovljica. Na tekmovanju se je predstavila z 
dvema skladbama, Planinka in Oj, ti Jaka, ki sta ji prinesli bronasto priznanje.

Tekmovanje pri Avseniku je bilo prvo tek-
movanje za 12-letno Veroniko, ki ure klavirske 
harmonike obiskuje pri mentorju Jerneju Hostniku. 
»Harmoniko vadim vsak dan po eno uro. Pred 
tekmovanjem sem igranju harmonike namenila 
dve uri.« Kot pojasnjuje, se je za igranje har-
monike odločila, saj ima glasbo že od nekdaj rada. 
»Odločila sem se, da vstopim v svet glasbe in lepih 
melodij tako kot eden mojih vzornikov,« še pove 
Veronika, ki GŠ Škofja Loka obiskuje štiri leta.

Veronika je poleg glasbe aktivna še na drugih 
področjih. Udeležuje se različnih tekmovanj, 
kjer prav tako dosega odlične rezultate. »Os-
vojeno priznanje na mednarodnem tekmovanju 
mi pomeni izjemno veliko, saj je bilo to moje prvo 
tekmovanje s harmoniko in sem se na njem dobro 
izkazala!» Letos se je ponovno udeležila Unesco-
vega projekta Cvetko ima talent, ki ga pripravlja 
OŠ Cvetka Golarja. Gre za zabavno-tekmovalno 
prireditev, na kateri se predstavijo učenci s talen-
tom v katerem koli žanru ali spretnosti. V duetu 
je nastopila z Zalo Demšar. Sedmošolka uživa v 
vsem, kar počne, in je kljub številnim dejavnostim 
napisala in uglasbila že nekaj svojih pesmi.

Lidija RazložnikVeronika Klemenčič uživa v lepih melodijah.
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Po uspešno izpeljanem projektu skupaj 
s Sokijem – obdarovanju deklice z bobni v 
priljubljeni televizijski oddaji Dan najlepših 
sanj – je Nika Orač pričela sodelovati tudi pri 
obdaritvi drugih slovenskih šol. »Nekako je bilo 
logično in pričakovano, da obdarimo tudi šoli 
v naši občini.« Idejo je na eni od pogovornih 
ur zaupala učiteljici Mateji Barbič, ki je s tem 
seznanila tudi ravnatelja, in tako se je OŠ Gore-
nja vas kaj hitro prijavila v projekt.

Koncert Adija Smolarja v Sirnici
Oračeva je pričela iskati domača podjetja in 

posameznike, ki bi bili pripravljeni sodelovati 
in prispevati finančna sredstva. Sprva je bil 
odziv slab, nato so se oglasili iz Mizarstva 
Markelj in prispevali leseno mizo, ki je bila 
preko licitacije prodana na socialnem omrežju. 
»Skupaj s Katarino Brence s kmetije Pustotnik, 
ki je bila naklonjena moji ideji, sva se odločili, 
da v prostorih Sirnice pripraviva dogodek, na 
katerem bi zbirali sredstva oziroma donacije.« 
Tako je konec marca kmetija Pustotnik gostila 
Adija Smolarja. Dogodka se je udeležil tudi 
Soršak, ki je zbranim predstavil svoj projekt 
ter se vsem zahvalil za sodelovanje.

V pričakovanju šolskih bandov
Soršak je maja osebno obiskal šoli v 

Poljanah in Gorenji vasi ter osnovnošolcem 
razdelil nove inštrumente. Poljanska šola je 
tako bogatejša za set bobnov Tama in bas 
kitaro z ojačevalcem zvoka. Gorenjevaški 
osnovnošolci pa se že preizkušajo v igranju na 
dva cajona, bas kitaro (z ojačevalcem zvoka) 
in elektro-akustično kitaro. Navdušenje otrok 
ob prejemu novih inštrumentov je bilo na obeh 
šolah nepopisno. »Otroci imajo sedaj možnost 
ustanoviti šolski band in kasneje organizirali 
kakšen rock koncert v dolini in ne zgolj vaških 
veselic,« pojasnjuje Oračeva, ki je zaslužna, da 
sta šoli prejeli nove inštrumente. Kot še pravi, 

Projekt 20 za 20

Obe šoli v občini z novimi glasbili za otroke
Šoli v Poljanah in Gorenji vasi sta od maja dalje bogatejši za skupno šest glasbil, 
ki jih je učencem predal Marko Soršak – Soki, bobnar pri zasedbi Elvis Jackson 
in idejni vodja glasbeno-dobrodelnega projekta 20 za 20. Šoli sta že 87. in 88. 
na seznamu doslej obdarjenih šol.

je najbolj vesela, da so podjetja, kmetije in 
posamezniki na podeželju stopili skupaj tudi 
za tak namen.
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Marko Soršak – Soki po obdaritvi z učenci gorenjevaške šole

Projekt presegel zastavljene okvirje
»Ljudje v Poljanski dolini so stopili skupaj 

in želeli smo obdariti eno šolo, kazalo je, da 
bo sredstev za dve, na koncu pa je bilo zbranih 
sredstev za tri šole,« razlaga Marko Soršak 
gesto, ki je lahko vzpodbuda javnosti in pred-
stavlja pozitivno stran projekta. Za zdaj še ni 
znano, katero šolo bodo obdarili kot tretjo.  
Prvotni Soršakov cilj je bil obdariti deset šol, 
zdaj pa jih do sto manjka še deset:  »Osebno 
mi ta projekt daje srečo, ki jo v teh trenutkih 
preživim z otroki. Otroci namreč ne vedo, da 
bodo prejeli glasbila in so nad tem izjemno 
navdušeni in veseli, prav tako tudi učitelji. To 
je tudi namen projekta in moj cilj. Ne nazadnje 
je projekt ponudil tudi nova delovna mesta, 
česar nisem pričakoval in je vsekakor zelo 
spodbudno.« 

V dobrodelnem projektu 20 za 20 so finančna 
sredstva prispevali Topos Hotavlje (bas kitara), 
gostilna Lipan, KŠPD (elektro-akustična ki-
tara), Kmetija Pustotnik in Mizarstvo Markelj, 
ki je prispevalo sredstva še za tretjo šolo. Velika 
zahvala vsem sodelujočim podjetjem in Marku 
Soršaku.

Lidija Razložnik 

Vrtec Agata Poljane že vrsto let sodeluje v 
projektu EKO šola. Vsako leto so predpisane 
določene vsebine, ki jih je potrebno opraviti, ve-
liko vsebin in dejavnosti pa pripravimo strokovne 
delavke same. Namen projekta je ozaveščati 
otroke in starše o pomembnosti varovanja okolja, 
varčni rabi energije in vode, o pomembnosti 
recikliranja …

Med drugim smo se vključili tudi v natečaj 
Misija: zeleni koraki, ki spodbuja ustvarjalnost 
mladih na temo trajnostnega razvoja, še posebej 
zelene mobilnosti. Skupina Zvezdice iz enote 
Javorje je pripravila in izdelala idejno  maketo  
ureditve parkirišča pod našim vrtcem. Po ogledu 
smo namreč skupaj z otroki ugotovili, da je precej 

neurejeno in da bi lahko bilo bolj prijazno upora-
bnikom. Različne dejavnosti na temo trajnostne 
mobilnosti pa so izvajale tudi druge skupine.

V vse dejavnosti, ki smo jih pripravili, so se 
otroci aktivno vključevali in s tem pridobivali nova 
znanja in vedenja. Naš trud je bil letos nagrajen, 
saj smo v osvojili prvo mesto med sodelujočimi 
vrtci. Starejši otroci  iz enote Javorje z mentorico 
Antonijo Dolenc ter koordinatorico projekta Mate-
jo Matjašec iz vrtca Agata so se udeležili slavnost-
ne podelitve priznanj in nagrad v ljubljanskem  
BTC-ju v Siti  teatru, v  preddverju gledališča pa 
so bili na ogled vsi  nagrajeni izdelki.

Vzgojiteljica 
Antonija Dolenc

Prvo mesto za projekt Misija: zeleni koraki
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Zaključek bralne značke
15. maja 2018 je za učence od 1. do 9. razreda 

potekala zaključna prireditev s podelitvijo priznanj 
učencem za opravljeno bralno značko. Obiskal nas 
je mladinski pisatelj Primož Suhodolčan. Svojo 
dobro voljo je prenesel tudi na vse nas, ki smo ga 
poslušali in uživali v njegovem nastopu. Pripove-
doval nam je o svojih zanimivih dogodivščinah, 
malo pa tudi o knjigah. 

Kamnine in travnik
Učenci 6. razreda so imeli 8. in 10. maja dva 

naravoslovna dneva.
Učenci vseh treh oddelkov so se razdelili v 

dve skupini – za polovico učencev so bile or-
ganizirane delavnice s tematiko kamnin, druga 
polovica pa je istočasno spoznavala travnik. 
Obe dejavnosti sta  potekali v obliki delavnic.

V okviru naravoslovnega dneva Kamnine 
so obiskali Marmor Hotavlje, kjer so si poleg 
nahajališča hotaveljskega apnenca ogledali 
tudi proizvodni proces nastajanja uporabnih 
izdelkov iz kamnin. Dejavnost so nadaljevali v 
šoli, kjer so s pomočjo zbirke kamnin in min-
eralov  spoznavali  geološko preteklost  našega 
planeta, rudnine, fosile …

Znanje o vrstah, pomenu travnikov in 
različnih travniških rastlinah pa so pridobivali 
na terenu v okolici šole.

Šli na pobeg
Mladi raziskovalci in njihovi mentorji smo 

31. maja obiskali sobo za pobeg v Ljubljani. 
Pot od avtobusnega postajališča nas je vodila 
mimo gradbišča na Gosposvetski cesti, kjer smo 
si lahko povsem neovirano ogledali arheološka 
izkopavanja. Najbolj zanimiv artefakt je bil rimski 
okostnjak, ki nam je pognal strah v kosti in nas 
dodobra ogrel pred vstopom v samo sobo. Učitelji 
in učenci smo šli vsak v svojo sobo, učiteljska 
se je imenovala »Kuhinja maestra Lugija«, tista 
od učencev pa, kako primerno, »mUčilnica«. 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Zadnji mesec pouka je vedno pestro
V tokratnem prispevku predstavljamo še nekaj majskih dejavnosti, kar nekaj pa 
je takih, s katerimi smo zagrizli v zadnji mesec aktualnega šolskega leta.

Po začetni zmedenosti so možgančki vendarle 
začeli  delati, padli so prvi logični sklepi in prve 
ključavnice so bile odklenjene. Do zadnje odklen-
jene ključavnice je sicer preteklo še veliko časa, a 
sedem minut pred koncem je učiteljem vendarle 
uspelo pobegniti iz sobe. Učencem ni uspel načrt, 
da bi učitelji ostali zaklenjeni.

Nadarjeni v Fiesi
Učenci dodatnih dejavnosti smo se prvi vikend 

v juniju odpravili na tabor v Fieso. V parku na 
Debelem rtiču smo spoznali mnogo sredozemskih 
ter drugih rastlin in slišali veliko zanimivosti o 
drevesih, grmih ter rastlinah na zeliščni gredi. 
Videli smo pokopališče školjk ter uživali na supih 

Mladi raziskovalci so si z mentorji ob obisku Ljubljane ogledali tudi gradbišče na Gosposvetski 
cesti, kjer potekajo arheološka izkopavanja.

Gradbišče ni bilo ovira za izvedbo Pešbusa

Udeleženci Pešbusa s spremljevalci (drugi 
z leve župan Milan Čadež, skrajno desno 
ravnatelj Izidor Selak) pred šolo

in s kanuji na morju. V Piranu smo si ogledali staro 
mestno jedro, Muzej školjk in Potapljaški muzej. 
Ogledali smo si Strunjanske soline ter se kopali ob 
hotelu Salinera. Spoznavali smo še jezeri v Fiesi. 
V nedeljo smo se po kosilu s kombijem odpel-
jali do Vrhnike, kjer smo zaključili s torticami in 
praznovanjem rojstnega dne.

Gorski reševalci na obisku
1. junija sta učence izbirnega predmeta Varstvo 

pred naravnimi nesrečami obiskala dva pred-
stavnika Gorske reševalne službe Škofja Loka. V 
učilnici sta nam najprej pripravila predavanje in 
opisala nekaj preteklih intervencij, potem pa sta 
nas popeljala ven in nam predstavila reševalno 
opremo in tudi prikazala delovanje posameznih 
kosov opreme. Nad delom gorske reševalne 
službe smo bili vsi navdušeni, a smo hkrati izrazili 
upanje, da jih ne bi nikoli zares rabili.

Športni uspehi
Čeprav so učenci celo šolsko leto imeli 

slabe pogoje za športno vzgojo zaradi gradnje 
telovadnice, so z medobčinskega prvenstva v 
atletiki prinesli medalje.

Žan Šubic je zmagal na 600 m, Matevž 
Juhant pa na 60 m. Drugo mesto je na 60 m 
dosegel Kristjan Burnik, Matej Bogataj pa 
v vorteksu. Tretje mesto so dosegli Domen 
Tominc, Leander O. Peternelj in Manca Košir 
pri skoku v daljino, Zala Eržen na 60 m ter Beti 
Filipič pri skoku v višino.

Ker sta dosegla odličen rezultat na podro-
čnem prvenstvu v atletiki, sta se Matej Bogataj 
(vortex) in Žan Šubic (600 m) udeležila še 
državnega prvenstva v Žalcu. Matej je dosegel 
13. mesto z rezultatom 53,3 m, Žan pa 16. mesto 
z rezultatom 1:47,18.

Zbral Martin Oblak

Sredi maja smo se na OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas odločili, da je čas, da otroke spet 
spodbudimo, da bi več hodili peš v šolo. Opazili 
smo, da je veliko otrok pripeljanih do vrat šole, 
čeprav bi lahko sami peš prišli k pouku – tako 
kot smo hodili mi in naši starši. Pridružili smo se 
programu Aktivno v šolo, ki nudi podporo šolam 
in občinam pri spodbujanju aktivne poti v šolo 
(Pešbus). V štirinajstih dneh (od 21. 5. do 1. 6.) se 
je na treh progah (Gorenja vas, Dolenja Dobrava, 
Dobravšce) Pešbusu pridružilo 41 otrok od 1. do 
5. razreda. Nekateri otroci prihajajo iz omenjenih 
vasi, nekaj otrok pa so starši pripeljali do postaj  
in so potem nadaljevali peš. Skozi ves ta čas se 
ja na progah zvrstilo 17 spremljevalcev. Zahvala 
gre ZŠAM Žiri, Društvu upokojencev za Poljansko 
dolino Gorenja vas, staršem, starim staršem, 
delavcem šole, ravnatelju in županu, ki so s svojo 
udeležbo (kot spremljevalci) prispevali, da nam 
je projekt uspelo izpeljati do konca. 

Na koncu so vsi udeleženci dobili nalepke z 
znakom Pešbusa in svetlobnike za na roko, ki jih 
je prispeval SVZ Gorenja vas.

Res je, da veliko otrok hodi v šolo peš, naša 
ideja pa je bila, da spodbudimo še tiste otroke, 
ki do tedaj tega niso počeli, da vidijo, da je 
hoja lahko tudi zabavna v družbi vrstnikov, da 
tako postajajo bolj samostojni in konec koncev 
prispevajo k svojemu zdravju. Upamo, da nam 
je uspelo prepričati vsaj koga.

Koordinatorka projekta: Mojca Mezeg Drmota
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Prvošolci so plavali v Kranju, rolali na 
zunanjem igrišču in kolesarili. Učenci 2. raz-
reda so se spoznali z lovstvom in se sproščali 
na travniku. Tretješolci so v Kranju opravili 
10-dnevni plavalni tečaj. Učenci 4. razreda so 
jo mahnili na Sv. Volbenk, sprehajali pa so se 
tudi po Škofji Loki. Učenci 5. razreda so sredi 
maja opravili kolesarski izpit, sredi junija pa 
so se s kolesi podali do vznožja Slajke, od tam 
pa nadaljevali peš.

Šestošolci so izdelovali lutke, preučevali 
travnik, občudovali rastline v Botaničnem vrtu 
Ljubljana, hodili po Gozdni učni poti Visoko, 
za zaključek pa so se odpravili po ščep kulture 
v Narodno galerijo.

Iza Benedičič o Botaničnem vrtu: »Razdelili 
smo se na dve skupini, a in b razred. Videli smo 
veliko različnih rastlin, kot so drevesa in rastline, 
ki rastejo v tropskih krajih, in še mnogo drugih. 
V tropskem rastlinjaku smo videli bananovec, 
kakavovec, bambus in druge rastline. V okolici 
smo videli tiso, ki je zelo strupena, mesojede ras-
tline, kaktuse, mak in še ogromno drugih rastlin. 
Zelo zanimiva se mi je zdela rastlina, ki je bila 
podobna gozdnim jagodam. Medtem ko so nam 
prijazne vodičke razkazovale vrt, smo reševali 
učne liste. Imeli smo zares dober in zanimiv 
začetek tedna, ki je zelo hitro minil.«

Učenci 7. razreda so si ogledali bližnje pod-
jetje Marmor Hotavlje, devetošolci pa so en dan 
posvetili obnovljivim virom energije.

Projekt ‘20 za 20’ – za šole s posluhom 
– prinesel nove inštrumente!

Tadeja Klemenčič: »V okviru svojega glas-
benega projekta ‘20 za 20 – za šole s posluhom 
je k nam prišel glasbeni pedagog in bobnar 
skupine Elvis Jackson Marko Soršak – Soki.

Torkova 2. šolska ura se je za nas prelevila 
v uro glasbe. Mladinski pevski zbori so zapeli 
pesem Narobe svet, dve plesni skupini sta 
odplesali svoj ples. Obiskal nas je tudi slavni 
bobnar Marko Soršak – Soki, ki igra v skupini 
Elvis Jackson. Malo nam je zaigral na bobne in 

Iz OŠ Poljane

Iz učilnic v naravo!
Maj in junij učence izvabita iz učilnic. Nekatere dejavnosti se zaradi njihove 
narave še vedno dogajajo v zaprtih prostorih, večinoma pa na prostem.

nekatere učence učil osnove bobnanja ter nas na 
koncu presenetil z darilom, ki ga seveda nismo 
pričakovali. Podaril nam je bobne in bas kitaro. 
Mi smo že 87. šola v Sloveniji, ki ji je v okviru 
svojega projekta podaril inštrumente. Veselje do 
glasbe na ta način želi deliti z otroki, predvsem 
pa jih želi navdušiti nad glasbo.«  

Bicikl 2018
Na občinskem tekmovanju s kolesi »Kaj veš 

o prometu« oziroma »BICIKL 2018« so starejši 
kolesarji tekmovali na občinskem prvenstvu, 
mlajši kolesarji 5. razreda, ki so pravkar opravili 
kolesarski izpit, pa v svoji kategoriji, a z ena-
kimi nalogami.

Najprej so pokazali svoje poznavanje 
cestnoprometnih predpisov. Praktični del so 
opravljali z vožnjo po poljanskih ulicah, svoje 
kolesarske spretnosti pa so na koncu prikazali 
še na spretnostnem poligonu.

Tekmovanje vedno pomagajo izpeljati 

SPVCP Občine Gorenja vas - Poljane, Avtošola 
Praktikum in OŠ Poljane.  

Na letošnjem BICIKLU je nastopilo 45 tek-
movalcev iz obeh osnovnih ter podružničnih šol 
naše občine – 13 učencev 5. razreda iz podružnic, 
17 učencev 5. razreda matičnih šol ter 15 učencev 
od 6. do 9. razreda.

Občinska prvakinja je postala naša sedmošolka 
Anja Luznar, ki se je udeležila državnega tek-
movanja »KAJ VEŠ O PROMETU 2018« v 
Ljubljani.

Atletika
Za nami so tekmovanja v atletiki, in sicer 

medobčinsko, področno in državno. Naše 
učenke in učenci so bili na prvih dveh stopnjah 
zelo uspešni, na državno prvenstvo v Žalcu pa 
se je uvrstila sedmošolka Tinkara Krek, ki je v 
teku na 300 metrov dosegla 11. mesto.

Hribi
Planinci so opravili še zadnje pohode v tem 

šolskem letu. Mlajša skupina se je povzpela do 
Doma na Zelenici, starejša pa na Vrh Svetih 
Treh Kraljev. Uspešno planinsko sezono sta 
obe skupini zaključili s skupnim izletom v 
Logarsko dolino.

Nagrada
Učenke Malči Cvirn, Gaja Markelj, Manca 

Pintar, Nadja Potočnik in Meta Stanonik so 
sodelovale v projektu Energetsko znanje za 
odgovorno ravnanje. Posnele so video z naslo-
vom Varčevanje z energijo in se uvrstile na tretje 
mesto. Na Festivalu sobivanja v Adrenalinskem 
parku Atlantis v Ljubljani so se za nagrado 
lahko sproščale in preizkušale svoje meje.

Slovo devetošolcev
Kot vedno so se tudi tokrat pred ostalimi 

šolarji poslovili devetošolci. Pripravili so valeto 
in že tri dni po njej odšli v šolo v naravi na 
Roglo. Vrnili so se le še po spričevala, mi pa 
jim želimo vse dobro.

Bernarda Pintar

Gneča prvošolcev in koles

Devetošolci so se poslovili od osnovnošolskih klopi.
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Njihova srečanja se pričnejo z začetkom 
šolskega leta. Uvodno srečanje je namenjeno 
dogovoru o tem, kaj bodo v prihajajočem letu 
brale. Nato se srečujejo enkrat mesečno, srečanje 
pa vodi tista članica, ki je obravnavano knjigo iz-
brala. Bralno leto zaključijo z obiskom rojstnega 
kraja enega od slovenskih pisateljev, obiščejo 
tamkajšnjo knjižnico, kjer se pogovarjajo o 
knji gi, nato obiščejo še nekaj znamenitosti  v 

Utrinki iz Krajevne knjižnice Gorenja vas

Bralni obisk iz Moravč
V okviru vseslovenskega projekta širjenja bralne kulture se je v Moravčah zbrala 
skupina ljubiteljskih bralk, ki so se poimenovale Bralne lučke iz Moravč. Letošnje 
prebiranje Tavčarjeve Visoške kronike jih je pripeljalo v Gorenjo vas.

Delavnica animiranega filma
Skozi šolsko leto so v knjižnici potekale delavnice animiranega filma. 

Otroci so bili nad njimi navdušeni, zato smo v juniju izvedli še eno delavnico, 
tokrat z naslovom Travnik. Z veliko mero potrpežljivosti, truda, vztrajnosti, 
umirjenosti so oblikovali, izdelovali in na koncu posneli čudovit filmček.

Delavnici sta vodili pisateljica Maša Ogrizek ter izkušena pedagoginja 
in animatorka Andreja Goetz.

Dan prijateljstva na Visokem:  
Mi smo bili tam, vi?

Kot že vsa leta do zdaj je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka tudi 
letos sodelovala pri sooblikovanju Dneva prijateljstva na Visokem. Naše 
mesto je bilo ob kipu našega rojaka, po katerem knjižnica nosi ime. In ni 
jih bilo malo, ki so se ustavili. Nekateri so se odločili in izdelali svojega 
pravljičnega junaka, spet drugi so rešili nagradni pravljični kviz, spet tretji 
pa le izmenjali nekaj besed. Med vsemi, ki so kviz rešili, smo izžrebali 
deset nagrajencev. Kviz je rešilo 73, pravljičnega junaka pa izdelalo 83 
otrok. Hvala vsem, ki ste nas obiskali. Veselimo se že festivala v letu 
2019. Mi bomo tam!

povezavi s knjigo in pisateljem. 
Tokrat so brale Tavčarjevo Visoško kroniko 

in si želele obiskati knjižnico, ki se nahaja v 
njegovem rojstnem kraju. Odločile smo se, da 
se srečamo v novih prostorih Krajevne knjižnice 
Gorenja vas, nad katerimi so bile navdušene. Po 
kratki predstavitvi knjižnice je ob kavici, čaju 
in drugih dobrotah stekel sproščen pogovor o 
knjigi. Na koncu pa tudi o njihovem klubu. Zau-
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Na Dnevu prijateljstva smo prijateljevali s Tavčarjem oz. ob njem.

Zaključek in predstavitev projekcije bo v četrtek, 30. avgusta 2018, 
ob 18. uri v prostorih knjižnice. Sočasno bo potekala krajša delavnica in 
predstavitev knjige Gospa s Klobukom Maše Ogrizek. Že sedaj vabljeni!

Ob prebiranju Visoške kronike so nas obiskale Bralne lučke iz Moravč.
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pale so, da se je v njihovi knjižnici izoblikoval 
celo moški klub. Navdušujoče. 

Iz knjižnice jih je pot zanesla naprej na 
ogled Tavčarjevega dvorca, cerkve sv. Martina 
v Poljanah in seveda tudi v izbrano okoliško 
gostilno. Ob slovesu smo si zaželele ponovnega 
snidenja z namigom, da se tudi pri nas izobli-
kuje podobna skupina. Moravče vabijo. Še bolj 
pa knjige. Bi se pridružili bralnemu klubu?

Pripravila: knjižničarka Bernarda Buh

NOVO! TRIMESEČNA ČLANARINA
Obveščamo vas, da se po novem  

v knjižnico lahko VČLANITE  
ZA OBDOBJE 3 MESECEV,  

pri čemer članarina znaša 5 eurov.

Dobra novica za vse, 
ki čez leto ne utegnete 
brati toliko, kot bi si želeli 
in bi to radi nadoknadili v 
poletnih mesecih*.
IDEJE ZA BRANJE 
POIŠČITE V KNJIŽNICI 
IN SE NA DOPUST 
ODPRAVITE Z MALHO 
POLNO DOBRIH KNJIG!

*Možnost trimesečne včlanitve v knjižnico  
je sicer na voljo vse leto.
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Kam junija in julija?
• 22. junij ob 18. uri: Odprtje razstave Cvetje v jeseni v Sokolskem domu v Gorenji vasi. 
Organizira Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas. Dod. inf.: Vida Šubic, 051/244-856, 
Francka Klemenčič, 041/425-211. Razstava bo odprta od 23. do 25. junija od 9. do 19. ure.  
• 22. junij v popoldanskem in večernem času: Glasbeni piknik v Zali z gostom Andrejem 
Pešcem. Prepevala bo vokalistka Mojca Jeram. 
• 23. junij: ob 19. uri sveta maša za domovino, ob 20. uri kulturni program s podelitvijo priznanj in 
kresovanjem v parku sredi Poljan (v primeru dežja v kulturnem domu). Organizira KS Poljane. 
• 24. junij od 9. ure: Tradicionalni turnir v malem nogometu na športnem igrišču v Lučinah. 
Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno. Organizira ŠD Špik. 
• 24. junij ob 10. uri: Sveta maša za domovino v Javorjah, po njej kratek kulturni program. 
Organizira KS Javorje. 
• 24. junij: Ob 10. uri sveta maša za domovino v Gorenji vasi, ob 20. uri prireditev s kulturnim 
programom na Trgu Ivana Regna (v primeru dežja v Sokolskem domu). Slavnostni govornik 
bo župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež. Organizira KS Gorenja vas. 
• 24. junij ob 16. uri: sveta maša za domovino v Novi Oselici, po njej prireditev s kulturnim 
programom. Organizira KS Sovodenj.  
• 24. junij ob 17. uri: Veselica z Ansamblom Pogum na Hotavljah. Organizira PGD Hotavlje. 
• 25. junij: ob 6. uri pohod izpred farne cerkve v Poljanah k poljanskim podružnicam, ob 8. uri 
kolesarjenje izpred gostilne Na Vidmu k poljanskim podružnicam. Organizira KS Poljane. 
• 25. junij ob 10. uri: 18. kolesarska dirka iz Poljan na Stari vrh. Organizira ŠD Poljane. 
• 29. junij ob 18. uri: Sveta maša ob 150-letnici rojstva poljanskega rojaka, duhovnika in 
filozofa Aleša Ušeničnika, ki jo bo vodil msgr. Stanislav Zore. 
• 29. junij ob 19.30: Blagoslov spominske plošče na hiši Županovše v Predmostu pri 
Poljanah ob 150-letnici rojstva poljanskega rojaka, duhovnika in filozofa Aleša Ušeničnika. 
Organizira KUD Poljane. Dod. inf.: Goran Susnjar, e-naslov: gsusnjar@gmail.com.
•29. junij ob 20. uri: Osrednja prireditev ob 150-letnici rojstva poljanskega rojaka, duhovnika 
in filozofa Aleša Ušeničnika s slavnostnim govornikom dr. Matijo Ogrinom in premiero filma 
o Alešu Ušeničniku v kulturnem domu v Poljanah. Organizira KUD Poljane. Dod. inf.: Goran 
Susnjar, e-naslov: gsusnjar@gmail.com. 
•3. julij ob 20. uri: Kulturni večer ob 150-letnici rojstva poljanskega rojaka, duhovnika 
in filozofa Aleša Ušeničnika v Šubičevi hiši. V popoldanskem času bo na ljubljanskih Žalah 
poklon delegacije na Ušeničnikovem grobu, ob 20. uri pa v Šubičevi hiši v Poljanah kulturni 
večer, posvečen delu in življenju Aleša Ušeničnika z razstavo dokumentov in knjig, predstavitvijo 
pesmi, rodovnika in zbornika. Organizira KUD Poljane. Dod. inf.: KUD Poljane, Goran Susnjar, 
e-naslov: gsusnjar@gmail.com.
• 4. julij od 6.30 do 12.30: Krvodajalska akcija v OŠ Poljane. Organizira RKS OZ Škofja 
Loka in ZTM. Dod. inf.: Fani Mikš, tel. št.: 04/51-70-650, e-naslov: sk.loka.ozrk@t-2.net.  
14. julij ob 20. uri: Gasilska veselica s skupino ROK'N'BAND in ansamblom IDEJA na 
Kalarjevem travniku v Gorenji vasi. Organizira PGD Gorenja vas. Dod. inf.: Gregor Stanonik, 
tel. št.: 031/888-848, e-naslov: info@pgd-gv.si. 
• 27. julij ob 19.30: Petkov Praznik žetve na Žirovskem Vrhu s kulturnim programom in domačo 
kmečko igro Pri sosedovih imajo. Sledila bo zabava z Ansamblom Biseri. Organizira TD Žirovski 
Vrh. Dod. inf.: Lucija Kavčič, tel. št.: 031/693-731, e-naslov: lucija@tdzirovskivrh.si. 
• 28. julij ob 19.30: Sobotni Praznik žetve na Žirovskem Vrhu s kulturnim programom in 
domačo kmečko igro Pri sosedovih imajo. Sledila bo zabava s skupino Gadi. Organizira TD 
Žirovski Vrh. Dod. inf.: Lucija Kavčič, tel. št.: 031/693-731, e-naslov: lucija@tdzirovskivrh.si.
• 29. julij od 10. ure dalje: Nedeljski Praznik žetve na Žirovskem Vrhu. Dopoldne: predstavitev 
kmečkih strojev, prikazi starih opravil, ponudba na stojnicah in gostujoče slikarske razstave. 
Popoldne: ob 15. uri kmečka igra Pri sosedovih imajo, pester kulturni program ter zabava z 
ansamblom Jurčki. Organizira TD Žirovski Vrh. Dod. inf.: Lucija Kavčič, tel. št.: 031/693-731, 
e-naslov: lucija@tdzirovskivrh.si.
• 29. julij od 18. ure dalje: Gasilska veselica z Ansamblom Roka Žlindre. Organizira PGD Poljane. 
Dod. inf.: Damjan Vidmajer, tel. št.: 040/607-306, e-naslov: damjan.vidmajer@gmail.com.
• Vsak petek, soboto in nedeljo: Ogled muzejske zbirke v dvorcu Visoko. Dod. inf.: Zavod 
Poljanska dolina, Lucija Kavčič, tel. št.: 031/693-731, e-naslov: lucija@tdzirovskivrh.si.

POLETNI URNIK KNJIŽNICE IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA
(velja v času 1. 7. 2018–31. 8. 2018)

 PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
ŠKOFJA LOKA 8.00–20.00 08.00–15.00 08.00–15.00 13.00–20.00 08.00–15.00
TRATA   14.00–19.00  
POLJANE   13.00–19.00  
GORENJA VAS  13.00–19.00  13.00–19.00 
ŽIRI 14.00–19.00  10.00–17.00  
ŽELEZNIKI  13.00–19.00  13.00–19.00 
SOVODENJ     14.00–16.00

Sodobno čevljarstvo: 
delavnica AK Alojz Karner

V Rokodelskem centru DUO so 5. junija 
odprli razstavo z istoimenskim naslovom, ki 
so jo sooblikovali Aleš Kacin in Franc Kranjc iz 
Žirov ter Nina Rojc z Dolenje Dobrave. Slednja 
se želi zahvaliti tudi Cilki Bohinc in Gregoriju 
Pustovrhu, ki sta s svojim znanjem in nasveti 
o usnju zaznamovala njeno čevljarsko pot, s 
katero nadaljuje v delavnici AK Alojz Karner.  

T. i. štefletne čevlje je nosil tudi Jože 
Plečnik.

Čevljarstvo na Škofjeloškem je poznano že 
od 15. stoletja, ko je bil v Škofji Loki ustanovljen 
čevljarski ceh. V Žireh se je ta obrt razvila v 
18. in 19. stoletju, ko so se začele posamezne 
čevljarske delavnice združevati v zadruge. Iz 
njih je kasneje nastala Tovarna čevljev Žiri, ki se 
od leta 1951 imenuje Alpina. Tam je bil zaposlen 
čevljar Alojz Karner. Poleg redne zaposlitve je 
v svoji domači delavnici izdeloval unikatne, po 
meri narejene čevlje. 

Z bogatim znanjem izdelave obutve je 
navdušil vnuka Aleša Kacina, ki s Francem 
Kranjcem in Nino Rojc v delavnici AK Alojz 
Karner obuja in nadaljuje mojstrsko zapuščino 
svojega deda.

Razstava prikazuje celoten proces ročne 
izdelave čevljev v treh tradicionalnih tehnikah 
in po meri izdelan par po vzoru visokih štefletnih 
čevljev (kavalirski kroj), ki jih je nosil arhitekt 
Jože Plečnik. Pripoveduje zgodbo bogate 
čevljarske tradicije na Žirovskem, hkrati pa 
to obrt umešča v sodobni čas ter opozarja na 
pomen kakovosti in trajnostne rabe izdelkov.

Razstava je na ogled do 6. julija 2018. Va-
bljeni v Rokodelski center DUO Škofja Loka. 

P. N.



20

Pasijonci na kongresu Europasijona
V začetku junija je bil v madžarskem mestu Budaörs 34. kongres 

Europasijona, ki združuje preko 80 evropskih mest iz 16 držav, kjer up-
rizarjajo pasijone. Slovenijo sta zastopali delegaciji Občine Škofja Loka 
in združenja Pasijonski veter (Ventus Passionis), ki združuje slovenske 
pasijonce – prostovoljce, duhovno pa ga vodijo loški kapucini. Poleg drugih 
predstavnikov občine in združenja sta se srečanja udeležili tudi Hiacinta 
in Marija Klemenčič, pasijonska angela iz Studorja.

Pasijonci, bilo jih je okrog 300, so si ogledali parlament v Budimpešti, 
viteške igre v Višegradu, pokrajino z ladje na Donavi, cvetlično preprogo 
ob prazniku svetega Rešnjega telesa in pasijon v Budaörsu, ki ga na 
hribu nad mestom uprizarjajo v madžarskem in nemškem jeziku. Na redni 
letni skupščini Europasijona je bilo združenje Pasijonski veter sprejeto 
med člane. Tokrat so ga zastopali brat Jaro Knežević in predsedniki 
škofjeloških društev: Andreja Megušar, Aleksander Igličar in Hiacinta 
Klemenčič. 

Delegacija Europasijona (Josef Lang s soprogo, Franz Miehl in Herman 
Josef Christen) je aprila gostovala v Sloveniji. Ogledali so si uprizoritev 
Ribniškega pasijona, poleg loških kapucinov pa so jih sprejeli tudi župani 
občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Ribnica ter ljubljanski nadškof. 
Srečanje Europasijona bo ob jubilejni uprizoritvi Škofjeloškega pasijona 
leta 2021 v Škofji Loki.

Hiacinta Klemenčič

Marija (četrta z leve zgoraj) in Hiacinta Klemenčič (peta z leve zgo-
raj), pasijonska angela iz naše občine, sta se udeležili 34. kongresa 
Europasijona na Madžarskem.
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Košnja pr’ Tomažin 
Pr’ Tomažin v Poljanah, pri Joži Prostor, kjer se nad hišo ob poti iz 

središča vasi do šole pne precej strm breg, so kosci tudi letos v začetku 
junija na eno od juter že navsezgodaj zagrizli v strmino. Še pred časom 
je vse strmine v kraju pokosil Francelj iz Hotovlje. Odkar ga ni, sta Jožičin 
breg pred 15 leti začela kositi Janez Buh in Tomaž Poljanšek, sosed. Vsako 
leto se jima je pridružil še kakšen prijatelj ali sorodnik več, pa grabljice, 
tako da je sedaj ekipa že precej številčna in dobro uigrana. Kosci začno 
takoj po četrti zjutraj, zato da jih sonce in vročina preveč ne preganjata. 
Travo naloži Martenka iz Podobena, ki pravi, da je to za njegove živali 
najboljša krma. Dokončajo v popoldanskem času, ko skupaj z grabljicami 
naredijo ‘likof’. 

Kosci in grabljice po jutranjem delu: Joži (stoji zadaj) jim vsako leto 
pripravi majice v drugi barvi, ki jih spomnijo na košnjo Pr’ Tomažin.
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Lastnica je zadovoljna, da je delo enkrat letno opravljeno, za mizo 
pred hišo postreže z domačimi dobrotami in kozarcem rujnega. Zapojeta 
harmonika in kontrabas, kosci se poveselijo, predvsem pa so zadovoljni, 
da se breg nad hišo ne zarašča. Tradicijo ročne košnje, ki se goji le še 
redkokje, bodo, pravijo, nadaljevali, dokler bo šlo. Tudi drugam bi prišli, 
povedo v šali, če bi imeli enake pogoje kot pri gostiteljici (od zajtrka, malice 
in še česa), se pa že zdaj včasih vprašajo, kdo bo čistil Jožičin breg za hišo, 
ko jih enkrat ne bo več.                                                                     D. P.
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Kar nekaj spretnosti in kondicije je moralo 
imeti pet tekmovalnih parov, koscev in grabljic, 
ki so se pomerili v ročni košnji in grabljenju. 
Poleg hitre in čiste košnje je morala za koscem 
ostati še pravilno oblikovana red. Grabljice so 
pohitele k raztrošeni travi, jo čim bolj čisto 
pograbile skupaj in oblikovale všečno kopico. 
Tretji del točk pa so si tekmovalni pari prislužili 
ob pomoči sotekmovalca iz občinstva. V troje 
je bilo lažje hitreje in natančneje sestaviti 
star kmečki voz lojtrnik iz šestih delov in ga 

Pojd’mo le kosit …

Janez je letos že sklepal koso
Majska prireditev Janez že kleplje v organizaciji Turističnega društva (TD) 
Sovodenj je v Novi Oselici postregla s pridihom starih kmečkih opravil, 
pripomočkov in strojev.

Kosci in grabljice so se letos pomerili tudi v sestavljanju starega voza lojtrnika.
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prepeljati zahtevanih deset metrov. Zmago v 
skupnem seštevku sta tako osvojila Janez in 
Tadeja Buh s Hotavelj. 

Z vozovi lojtrniki z okovanimi lesenimi kolesi 
so pred pol stoletja in več kmetje s konjsko ali 
volovsko vprego zvozili vse seno s travnikov 
in senožeti. Najti v današnjem času tak voz v 
voznem stanju je kar redkost. Ko so pred pol 
stoletja konja vpregli pred poseben obračalnik, 
je bil to velik napredek v primerjavi z ročnim 
obračanjem pokošene trave. Tak pripomoček je 

na ogled posodil Jureč iz Ledin. Od Leskovca iz 
Stare Oselice pa so pripeljali star traktor Cats, let-
nik 1970, enega prvih v teh krajih, ki so mu lahko 
priključili t. i. vile za prenos sena s travnika na 
senik, da ni bilo treba nalagati suhe trave na voz. 
Starejši obiskovalci so ob tem obujali spomine in 
modrovali, mladi so se čudili preproščini in težko 
razumeli, da so si nekoč ljudje s prikazanimi stroji 
in pripomočki precej olajšali kmečko delo. 

Kulturni pridih so prireditvi dali plesni pari 
folklorne skupine TD Sovodenj. Obiskovalci 
pa so se lahko zavrteli tudi ob zvokih ansambla 
Nalet. Včasih je ‘likof’ sledil šele po končani 
košnji, ko so na senik pripeljali še zadnji voz 
sena, imenovan baba, danes je pač vse drugače 
in se lahko pleše že na začetku košnje. 

Organizatorji so bili s potekom prireditve za-
dovoljni. Žalosti jih le dejstvo, da je bila na isti 
dan ena prireditev na enem koncu občine, druga 
pa na drugem, a vseeno ne prav daleč stran.

Milka Burnik

Hozentregarji so zmagali po mnenju stro-
kovne komisije, festivala pa so se sicer udeležili 
že tretjič. 

»Kar šok je za vse nas, bomo zdaj kar 
malo vandrali,« pa so po prejemu vandrovčka, 
lesene skulpture Petra Jovanoviča, ki so ga do-

18. Večer slovenskih viž v narečju

Občinstvo izbralo Ansambel dveh dolin s poljansko pesmijo
Hozentregarji so 8. junija zmagali na 18. Večeru slovenskih viž v narečju, Ansam-
blu dveh dolin pa je bila podeljena nagrada po izboru občinstva! Uspeh je lepo 
dopolnil član ansambla Peter Debeljak, ki je za skladbo Polanc na Seuška rine 
v poljanskem narečju prejel tudi nagrado za najboljše narečno besedilo.

bili v enoletno varstvo, povedali veseli in vidno 
presenečeni člani Ansambla dveh dolin. Peter 
Debeljak, ki je napisal besedilo, je bil prav tako 
vidno presenečen, a zadovoljen. Glede vsebine 
besedila je bil tudi precej skop s komentarjem, saj 
naj bi bilo (govori o tem, kako se Poljanec ženi 

v sosednji Selški dolini) napisano po resničnih 
dogodkih: »Kaj več pa ne bom povedal, saj ljudje 
tudi ne smejo vsega izvedeti.« 

Nagrada za najboljšo melodijo je šla v Belo 
krajino; prejel jo je Slavko Plut, ki je za Mlade 
Belokranjce napisal skladbo Jest sm čiste 
šokc. Vodovnikovo nagrado je za dolgoletno 
kakovostno ustvarjanje besedil prejel Milan Jež. 
Festival v organizaciji Radia Sora in Agencije 
Geržina videoton je sicer edini slovenski festi-
val, ki še goji narečno besedo. D. P. 

Ansambel dveh dolin: zmagovalci po izboru občinstva
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Vsi nagrajenci festivala
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Program je ves dan potekal na območju 
Tavčarjevega dvorca Visoko. Velik del progra-
ma se je odvijal na pravljičnem odru, ostali do-
godki pa so bili razdeljeni na tematske kotičke 
in dežele, kot so: Pikina dežela, Indijanska vas, 
Gusarski zaliv, Dežela čebelice Maje, Škratova 
dežela, Zanimivi poklici, Športno igrišče … 
Iz Razvojne agencije Sora so sporočili, da 
so veseli, da jim je uspelo program letošnje 
prireditve izpeljati v celoti. Hkrati pa tudi, da 
je pri pripravah in programu sodelovalo veliko 
domačih društev in ponudnikov: Gasilci iz 
Poljan, redarji Turističnega društva Visoko, 
Čebelarsko društvo Blegoš, Klekljarsko društvo 
Deteljica, ponudniki Poti poljanskih dobrot, 
Rokodelski center DUO Škofja Loka, Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka, Bric Alpinizem ter 
učenci in učitelji šol in vrtcev s Škofjeloškega. 
Za gostinsko ponudbo pod kozolcem je ponov-
no poskrbela gostilna iz Hotavelj. Med jedmi, ki 
so bile na voljo, so bile tudi jedi, ki so vključene 
v znamko Okusi loškega podeželja. 

K. Z. B. 

Dan prijateljstva 2018

Na Visoko privabil kar 4.000 obiskovalcev
V nedeljo, 20. maja, je Razvojna agencija Sora (Turizem Škofja Loka) v sodelo-
vanju z občinama Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka ter Zavodom Enostavno 
prijatelji organizirala brezplačen otroški festival Dan prijateljstva. Organizatorji 
ocenjujejo, da se je prireditve udeležilo okoli 4.000 obiskovalcev. Ker je dogodek 
potekal na svetovni dan čebel, so s to tematiko tudi obarvali letošnje dogajanje. 

Po ocenah organizatorjev je Dan prijateljstva na Visokem obiskalo okrog 4.000 obiskovalcev.
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Kot je povedala Katarina Ažbe Peternel, 
so Matečkovi zelo hvaležni za plemenito 
gesto, ki je ni zmožen vsak. Bogato poslikano 
skrinjo, ki jo je pred desetletji kot zbiralec 
starin pri Matečku pridobil njegov brat Jurij, 
je namreč sedanji gospodar pri Martenku v 
Podobenu Ivan Dolenec vrnil Ažbetovim, da 
bo dobila mesto v leta 2005 obnovljeni  rojstni 
hiši slikarja Antona Ažbeta. Tu jo bodo lahko 
obiskovalci občudovali kot del bogate kulturne 
dediščine Poljanske doline. Skrinjo je obnovil 
Jože Tavčar ob sodelovanju restavratorke 
Zdenke Kramar. Navzočim je razložil, kako je 
potekala obnova. Na skrinji z letnico 1813 so 
v okvirih poslikave, delo neznanega ljudskega 
ustvarjalca, ki  prikazujejo Marijine in Kris-
tusove motive, a jih je zob časa precej načel in 
so le približno rekonstruirane. Ornamentalna 
poslikava na modri podlagi je ohranjena precej 
bolje. Kako je skrinja prišla k hiši, je zavito v 
tančico skrivnosti, saj so običajno poslikane 
skrinje s sabo kot del dote prinesle neveste, 
omenjenega leta pa pri hiši poroke ni bilo. 
Morda jo je svoji rojstni hiši podaril duhovnik 
dr. Urban Ažbe (1751–1827). Prav on je bil 
kot župnik v Mošnjah v začetku 19. stoletja 
naročnik slovite slike Marije Pomočnice pri 
slikarju Layerju za takrat podružno cerkev na 
Brezjah. Obnovitvena dela je Tavčar opravil 
brezplačno kot prispevek h kulturnemu turizmu 
v Javorjah. Iz Matečkove rodbine v Dolenčicah 
poleg že omenjenih slikarja Antona in začetnika 

Od Martenkovih iz Podobena nazaj k Matečku v Dolenčice

Poslikana skrinja po dolgih letih zopet doma
Na domačiji pri Matečku v Dolenčicah se je v soboto, 2. junija, odvila zanimiva 
slovesnost. Domači so pripravili praznovanje s kulturnim programom ob spreje-
mu stare poslikane skrinje, ki se je po dolgih letih vrnila na svoj izvorni dom.

božje poti na Brezjah Urbana Ažbeta izhaja 
še precej različnih izobražencev in zanimivih 
ljudi, kar je v predstavitvi rodbine izpostavil 
Rok Klemenčič. Med drugim tudi prvi lokalist 
v Javorjah Matija Ažbe in mati pesnika Antona 
Žaklja – Rodoljuba Ledinskega. Blagoslov z 

Od leve proti desni: Ivan Dolenec, Rok Klemenčič, Katarina Ažbe Peternel, Jože Tavčar, Ciril 
Istenič in Jože Dolenec ob prenovljeni skrinji
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bogatim nagovorom o pomenu skrinje v sloven-
skem domu in njeni simboliki je opravil javorski 
župnik Ciril Istenič. Program je povezoval Jože 
Dolenec, tudi Martenkov iz Podobena, ki je 
skupaj s članoma glasbene zasedbe poskrbel 
tudi za vesele domače viže. Pri posameznih 
skladbah  je razložil, ob katerih priložnostih 
so se igrale. Po kulturnem delu programa je 
sledila pogostitev z druženjem Matečkovih, 
Martenkovih in prijateljev. Jure Ferlan
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Na sobotni tržnici v Gorenji vasi, ki je 
potekala na Trgu Ivana Regna, so obiskovalci 
na šestih stojnicah lahko kupili klekljane 
izdelke in nakit, lesene kravate in metuljčke, 
suhomesnate izdelke, rože, sadike, marmelade 
in med ter razna domača mila in druge izdelke 
za osebno nego. Turistično društvo Gorenja vas 
je pripravilo pisan bolšji sejem, obiskovalci pa 

16. Teden podeželja na Loškem

Tudi tokrat v znamenju predavanj in tržnic
Letos je potekal že 16. Teden podeželja na Loškem, ki ga Razvojna agencija 
Sora in sodelujoči partnerji ob sofinanciranju občin Škofja Loka, Gorenja 
vas - Poljane in Železniki pripravljajo vsako leto v začetku junija. S tem želijo 
promovirati podeželje in dejavnosti na podeželju, obiskovalce povabiti na razna 
izobraževanja, ponudnikom pa dati možnost predstavitve na tržnicah kmetijskih 
pridelkov in izdelkov v Škofji Loki in Gorenji vasi.

Med občani ni bilo pretiranega zanimanja za obisk tržnice v Gorenji vasi.
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so lahko poskusili tudi pražen krompir. S svojim 
pevskim nastopom so dogajanje popestrili 
Blegaške sinice in trio Šefle. 

V okviru Tedna podeželja, ki je trajal od 2. 
do 9. junija, so potekala razna izobraževanja. Na 
predavanju o tveganju v živilsko-predelovalnih 
dejavnostih in označevanju izdelkov so stro-
kovnjaki iz neodvisnega laboratorija za analize 

živil J. S. Hamilton pojasnili, kako zagotoviti 
varnost živil, kateri so mikrobiološki in fizika-
lno-kemijski dejavniki tveganja v živilsko-
predelovalni industriji ter kateri dejavnik 
tveganja je najbolj resen in ogrožujoč za zdravje 
ljudi. Poučili so jih tudi o zakonodaji s področja 
označevanja izdelkov in o tem, kako pravilno 
določiti rok trajnosti izdelka. V današnjem času 
postaja vse bolj pomembno, da so podjetja in 
posamezniki čim bolj trajnostno naravnani in 
zato so v porastu tudi t. i. zelena delovna mesta. 
Kaj zelena mesta sploh so in kako izkoristiti 
priložnosti za njihov razvoj na Škofjeloškem, 
je bila osrednja tema četrtkovega predavanja. 
Po uvodnem predavanju, kjer so predstavili 
tudi mehanizme financiranja zelenih delovnih 
mest, so udeleženci na delavnici ugotavljali 
priložnosti za razvoj zelenih delovnih mest 
in možnosti povezovanja različnih akterjev. 
V soboto pa je poleg tržnice v Gorenji vasi 
potekal tudi dan odprtih vrat v Domu čebelarjev 
v Brodeh. Tam so si obiskovalci lahko ogledali 
čebelnjak in zeliščni vrt, nasad medovitih 
rastlin, prisluhnili svetovanju čebelarjev ter si 
od blizu ogledali čebelarsko opremo, prikaz 
točenja medu in med tudi pokusili. Na delavnici 
so lahko ustvarjali z voskom, organizirali pa so 
tudi voden ogled po novi čebelarski učni poti. 

Tina Dolenc

Posledice neustreznega prezračevanja so 
lahko rosenje sten in pa plesni v prostoru. Pros-
tor se lahko prezračuje z naravnim ali prisilnim 
prezračevanjem. Naravno prezračevanje se 
izvaja z odpiranjem oken in skozi špranje na 
oknih, vratih. Za mehansko prezračevanje pa 
potrebujemo ventilatorje, kanalske razvode in 
ostale prezračevalne elemente. 

Zamenjava oken z novimi prinaša prihranke 
pri porabi toplote na račun manjših izgub zraka 
skozi špranje in ne samo zaradi prehoda toplote 
skozi stekla.

Boljše tesnjenje novega okna je s stališča 
prihrankov toplote dobro, s stališča prezračevanja 
pa prinaša problem zagotavljanja svežega zraka v 
prostorih. Uporabnik mora pri novih oknih sam 
izvajati prezračevanje z odpiranjem, medtem 

Naravno prezračevanje prostorov

Svež zrak za bolj kakovostno bivanje
Za udobno bivanje v hišah je poleg varne strehe in toplote v prostorih potreben 
tudi svež zrak, ki zagotavlja zdrave bivalne in delovne pogoje. Prezračevanje 
vpliva na temperaturno stanje in vlago v prostoru. Temperatura in vlaga vplivata 
na občutek ugodja v prostoru. 

ko se je pri starejših oknih svež zrak dovajal 
skozi špranje in je bil tako dotok svežega zraka 
običajno zagotovljen. Ob zamenjavi oken se 
velikokrat ne zavedamo tega problema. Zato je 
potrebno ob načrtovanju menjave razmišljati tudi 
o ustrezni rešitvi prezračevanja. Najbolj zanesljiv 
sistem zagotavljanja svežega zraka v prostorih 
je vgradnja prisilnega prezračevanja s centralno 
enoto z vgrajenim vračanjem odpadne toplote iz 
zavrženega zraka (rekuperacija). Pri sami zamen-
javi oken pa je velikokrat vgradnja mehanskega 
prezračevanja tehnično težko izvedljiva ali pa 
uporabnik ne zmore hkratne investicije.

Z novimi okni  
manjše naravno prezračevanje

Na trgu se zato pojavljajo rešitve, ki so pri-

merne tudi za reševanja problema prezračevanja 
ob zamenjavi oken in ne predstavljajo večjih do-
datnih posegov v objekt. Žal pa se ob zamenjavi 
oken ti sistemi po navadi ne izkoristijo. Zato 
največkrat ostane uporabnikom samo redno in 
pravilno prezračevanje z odpiranjem oken. 

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

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

Anton Marc, univ. dipl. inž. str., LEAG

Učinkovitost različnih načinov naravnega prezračevanja (vir: ZRMK) A. Zračenje z odpiranjem oken 
in vrat na stežaj
B. Zračenje z odpiranjem oken 
na stežaj
C. Zračenje s priprtimi okni 
D. Zračenje s »skipanim« oknom 
in odprtimi vrati
E. Zračenje s »skipanim« oknom
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Letos je bil KBK drugič izveden v t. i. trail 
obliki, daljši trasi kot pretekla leta, pa zato z 
nekaj manj najtežjimi klanci. 

Čeprav doseženi časi niso bili primarnega 
pomena, pa velja izpostaviti oba absolutna 
zmagovalca. Gašper Bregar (KGT Papež, 
1:27:20), eden najboljših gorskih tekačev v 
Sloveniji in tudi novi rekorder KBK kroga, ter 
Saša Pisk (ŠD Bibov, 1:56:15) sta novi imeni 
med zmagovalci KBK-ja. Gašperju je dolgo 
sledil na koncu drugouvrščeni Simon Alič, 
doslej najuspešnejši udeleženec, Saši pa tudi 
že zmagovalka Mihaela Tušar.

Zmagovalca in vsi ostali najboljši so 
namesto klasičnih medalj spet lahko izbirali 
med domačimi dobrotami iz krušne peči (kruh, 

Trail KBK 2018

Nova zmagovalca, rekordna udeležba, poljubi v cilju
Generalka pred jubilejno 10. izvedbo KBK-ja, ki nas čaka naslednje leto, ko 
praznuje tudi organizator, Športno društvo Marmor Hotavlje, je lepo uspela. Na 
okrog 20-kilometrsko progo se je podalo kar 181 tekačic in tekačev.

ocvirkovca, potica). Kot vidite, kar vztrajamo 
pri tem receptu nagrajevanja najboljših. Upamo, 
da najboljšim te dobrote teknejo, drugim pa naj 
bodo v vzpodbudo. 

S sodelovanjem in poljubom do nagrade 
V znamenju meseca maja, meseca ljubezni, 

smo tokrat pripravili izziv parom. Dva para, ki sta 
prišla skupaj v cilj, verjamemo, da tudi skupaj po 
celotni trasi, in svoj prihod potrdila s poljubom, 
sta pred radovednim občinstvom izbrala vsak 
svojo stran kovanca. Ta je pokazal »cifro«, 
srečnejši par pa je dobil možnost razvajanja v 
dvoje tam nekje pod gorenjskimi vršaci.  

Organizatorji se moramo letos prvič poleg 
standardne organizacijske ekipe posebej zah-

Na letošnjem trailu KBK je nastopilo rekordno število udeležencev, 181.

Zmagovalca tokratnega traila KBK Gašper 
Bregar in Saša Pisk
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valiti prijateljem iz Podbrda, ki so poskrbeli za 
okrepčevalnico pri koči na Blegošu, in mladini 
iz Leskovice, ki je ob spremljavi harmonike 
spodbujala tekmovalce ob vzponu proti Blegošu 
in pri spustu v dolino, v Robidnici. 

Omeniti je treba še dekleta z Dolenjskega, ki so v 
cilju pomagala tekmovalcem k hitrejši regene ra ciji, 
predvsem pa predstavljala uravnoteženo prehrano in 
z njo povezan zdrav, aktiven življenjski slog.   

Hvala pa tudi vsem ljubiteljem KBK-ja, ki 
so delili svoje vtise, slike in videoutrinke. Tudi 
tovrstni vaši odzivi nam dajejo dodatno motivaci-
jo, da vztrajamo naprej in skrbimo za športno-
rekreativno dogajanje v Poljanski dolini!

Trail KBK  je že nekaj let v družbi Primorskih 
gorskih tekov in tudi prvi cvet, ki ga tekači utrgajo 
v Pušeljcu gorskih tekov (sledijo še v juniju Rati-
tovec in GM40 ter septembra tek na Črno prst). 

Niko Stržinar, 
Športno društvo Marmor Hotavlje

Otroci so se pomerili na progi okoli dvorca 
Visoko, in sicer na 350, 700 in 1.000 metrov. Proga 
za članske kategorije je bila dolga 9.700 metrov 
in je potekala z Visokega do Žabje vasi in nazaj. 
Najmlajša tekačica je bila stara komaj tri leta, 
nastarejši udeleženec pa je bil 87-letni tekač Adolf 
Križnar iz Žirov. Aboslutna zmagovalca v članskih 
kategorija sta bila Neja Kršinar (KGT Papež Kam-
nik) z ženskim rekordom proge 35:50 in Janez 
Mulej (Team Ljubič) s časom 32:37. Tekmovalce 
je na progi spremljajo lepo sončno vreme, otroke 
pa je ob koncu zabaval čarodej Jole Cole. 

Kristina Z. Božič

Jubilejni 20. Visoški tek

Tekmovalo skoraj 300 tekačev
Konec meseca maja je potekal že tradicionalni Visoški tek – letos jubilejni dvajseti. 
Tekmovanja, ki ga vsako leto organizira Športno društvo Poljane, se je letos udeležilo 
292 tekačev. Največ je bilo otrok, kar 222, 70 je bilo odraslih tekmovalcev. 

Najmnožičnejše kategorije na Visoškem teku so bile kategorije otrok.

Absolutna zmagovalca: Janez Mulej in Neja 
Kršinar
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13. Švicbol v Poljanah
Trinajsta izvedba Švicbola na športnem igrišču pri poljanski šoli je bila 

na sončno soboto 26. maja. Gre za enega največjih rekreativnih floorball 
turnirjev v Sloveniji. Kot je povedal Miha Pustavrh, predsednik floorball 
sekcije ŠD Poljane, ki dogodek organizira, pa tudi za enega najboljših 
te vrste. Za zmago se je potegovalo 19 ekip, ki so bile razvrščene v štiri 
skupine. Tekmovanje je potekalo preko celega dne. Prvo mesto v finalu 
si je priborila ekipa z imenom Debilkoti, drugo Jutranji šotorčki, tretje pa 
Boom Shaka Laka. Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran Robert Košir, 
za najboljšo igralko pa Lejla Stanonik. Podelitvi pokalov je sledilo druženje 
ob ogledu finala Lige prvakov na velikem platnu. Poskrbljeno je bilo tudi 
za hrano, pijačo in osvežitev v mini bazenu. Izvedbo turnirja so omogočili 
številni prostovoljci, sponzorji in OŠ Poljane, ki da na razpolago prostor. 
Poljanski floorbalisti že vabijo na Švicbol prihodnje leto.                       Jure 
Ferlan

Prvouvrščene ekipe in organizatorji
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Pričetek polanskih puklov prej,  
kolesarske trme vabljene na Blegoš
Pokal polanskih puklov 2018

Letos bomo organizatorji kolesarskih prireditev na naših koncih že 
osmič svoje kolesarske vzpone združili pod eno streho, imenovano Pokal 
polanskih puklov. Gre za pokal kolesarskih vzponov na Stari vrh, Pasjo 
ravan, Javorč, Lubnik in Blegoš, s katerim želimo posamezne vzpone 
dvigniti na višjo organizacijsko raven, vzpodbujati sodelovanje med društvi, 
kolesarjem pa ponuditi možnost, da v sklopu več dirk preizkusijo svojo 
pripravljenost. Predvsem pa poskušamo na kolesarske prireditve pripel-
jati čim več rekreativnih kolesarjev, ki jim ni pomemben rezultat, ampak 
predvsem druženje z ostalimi kolesarji. 

Pokal se letos začne prej. Že konec junija, na praznični ponedeljek, 25. 6. 
2018, bo prvi pukl Stari vrh. Ostali pukli sledijo v juliju, avgustu in septembru. 
Več pa na www.sdmh.si in FB profilu pokala.  

Blegoška trma
Z namenom vzpodbujati obiskovanje Blegoša tudi s kolesi imamo 

letos že drugo sezono na Blegošu, v sodelovanju s PD Škofja Loka, tudi 
t. i. kolesarsko vpisno knjigo  ̶  BLEGOŠKA TRMA. Sezona vpisovanja 
že poteka, trajala pa bo do sredine septembra, ko jo bomo zaključili z 
jubilejnim, že 20. vzponom s kolesi na Blegoš. Več o Blegoški trmi na 
www.sdmh.si. 

Niko Stržinar, 
Športno društvo Marmor Hotavlje

Ti so na vrh prišli iz različnih smeri: iz Ja-
vorij, Hotavelj, Zalega Loga in Cerknega. 

Dopoldne so pri koči izpeljali tudi slove-
snost, katere program so sooblikovali glasbena 
skupina Planinca, trio sester Peternelj in pla-
ninski krožek OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 
Svizci z mentoricama Nežo Erznožnik in Darjo 
Krek, katerega člani so pot na Blegoš urezali s 

Črnega kala in preko vrha sestopili do koče. V 
recitaciji so strnili sporočilo in misli, zaobjete 
v besedah: Dolina človeka mnogokrat razočara. 
Gore nikoli!

Pohodnike sta pozdravila podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije mag. Martin Šolar 
in predsednik Planinskega društva Gorenja 
vas Rafael Krvina. Ta je poudaril: »Letos je 

42. spominsko-rekreativni pohod na Blegoš

Tudi ledeni možje Blegošu ne morejo do živega
Na nedeljo, 13. maja, sta planinski društvi Gorenja vas in Škofja Loka orga-
nizirali že 42. spominsko-rekreativni pohod na Blegoš. Čeprav je bil organiziran 
ravno v času ledenih mož, je vreme zdržalo dovolj dolgo, da se je na očaka 
Poljanske doline povzpelo kar lepo število pohodnikov od vsepovsod.

Idejo za spominski pohod na Blegoš, ki je 
bil tedaj že zelo priljubljena izletniška točka, 

je leta 1976 dal pokojni Slavko Hribar, 
ustanovitelj PD Sovodenj. V začetku so 

pohod organizirala štiri okoliška planinska 
društva, zdaj ostajata aktivni škofjeloško in 

gorenjevaško.

Brez pohodnikov ni vsakoletne prireditve – spominsko-rekreativnega pohoda na Blegoš z eno 
najdaljših tradicij v Sloveniji.
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bilo vprašanje, ali šestega, ali trinajstega. Pa 
smo rekli, naj bo trinajstega. Na dan svetega 
Pankracija, v času ledenih mož. Smo pomis-
lili, če bo šlo kaj narobe, bomo iskali krivca 
v številkah in svetnikih.« In še: »Malo je 
prireditev v lokalnem okolju v okviru planin-
skih društev, v okviru srečanj vseh vrst, da bi 
pisali tako velike številke pred tradicionalnimi 
prireditvami.« Pri že 42. izvedbi so sodelovali 
prostovoljci domačega ter škofjeloškega pla-
ninskega društva, Društvo medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov iz Ljubljane, ki 
je izvajalo meritve krvnega tlaka in sladkorja, 
ter Jamarsko društvo Gorenja vas in Plezalno 
društvo Cempin. 

Med redne obiskovalce, ki na dogodku ne 
manjkajo, se je tokrat vpisalo 360 pohodnikov, 
pet pohodnikov se je vpisalo dvajsetič, ena 
pohodnica tridesetič, petintridesetič je pohod 
opravilo pet pohodnikov, priznanje za 40 po-
hodov pa je prejel Stane Pintar iz Zminca. 

Da brez zvestih pohodnikov ni Blegoša in 
vsakoletne prireditve, se je strinjal tudi Krvina, 
ki se je ob tej priložnosti tudi zahvalil vsem, 
ki so z vzponom podprli planinsko dejavnost 
teh krajev.  

Damjana Peternelj
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Po daljšem časovnem premoru je 1. junija Klub študentov Poljanske 
doline zopet poskrbel za zabave in druženja željne mlade in mlade po 
srcu. Za dobro vzdušje v velikem šotoru v Todražu so poskrbeli člani 
zasedbe Mambo Kings z gosti. Kot je povedal Mitja Oblak iz KŠPD-ja, ki 
je bdel nad organizacijo, se je dogodka, Skoka v poletje, udeležilo okoli 
1.200 obiskovalcev. 

Klub sicer vsa-
ko leto organizira 
tudi martinovanje 
in novoletno po-
tovanje ( lani  v 
Beograd). Poleg 
tega pa članom 
nudijo fotokopi-
ranje in tiskanje 
po ugodni ceni, 
brezplačno upo-

rabo računalnikov, možnost učenja v klubskih prostorih, subvencion-
irajo različne tečaje in pomagajo študentskim mamicam. Posamezni 
člani nudijo pomoč pri učenju. Pomembno je tudi  druženje v prostorih 
kluba, ki se nahajajo v zdravstvenem domu v Gorenji vasi. Skupaj se 
udeležujejo različnih športnih aktivnosti. Izdajajo občasnik Polansk 
cajtng, v katerem je večina prispevkov napisanih v poljanskem narečju. 
S promocijsko stojnico vsako leto 1. decembra obeležijo dan boja 
proti aidsu. Skupaj z občino sodelujejo pri izvedbi Maratona Franja, 
saj pri krožišču v Gorenji vasi skrbijo za okrepčevalnico za kolesarje. 
V klubu zadnja leta opažajo, da število članov upada. Vzrok je iskati v 
nezaiteresiranosti mlajših generacij. Zato tudi že nekaj let niso pripravili 
brucovanja. Ker dejavnosti kluba bogatijo družbo in posameznika, vabijo 
študente in dijake k včlanitvi, še posebej letos, ko se bo menjal upravni 
odbor in bodo potrebovali nove moči.

Jure Ferlan

Skok v poletje s študenti

Letošnji Skok v poletje so si poljanski študentje 
privoščili z zasedbo Mambo Kings.
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In spet je bila akcija markacistov PD 
Gorenja vas na tej senožeti. Nismo markirali, 
obsekovali, temveč smo imeli nekoliko težje 
delo. Opravili smo odvodnjavanje na šestih 
mestih vse od spodnjega dela pa do bunkerja, 

Akcija markacistov na Jezgorcovi senožeti

Popravili in uredili pot proti Blegošu
Ni nas malo pohodnikov od tod, ki se kdaj ne bi srečali s strmino na Jezgorcovi senožeti 
visoko nad Čabračami, a še vedno precej nizko pod vrhom Blegoša. Ena najlepših 
planinskih poti na Blegoš, če že ne najlepša. Tudi markirana in vzdrževana. 

tistega s ‘ta veliko’ markacijo. Steza se je v 
zadnjih letih nekoliko razširila, izpod ruše je 
pogledalo drobno kamenje, razpadanje površja 
je vse večje. K temu pripomore vse več pohod-
nikov in pa, skoraj bi težko verjel, kolesarji, ki 

Markacisti PD Gorenja vas smo z Ivanom, gospodarjem pri Jezgorcu, in domačinom Francem 
uredili pohodno pot čez Jezgorcovo senožet na Blegoš.
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se spuščajo z Blegoša po tej stezi. Zato smo 
se na pobudo lastnika, Jezgorcovega Ivana, ki 
je pripravil ves les in vse drugo, markacisti z 
veseljem odzvali. Akcija je zelo dobro uspela. 
Dobrodošlica in kava na dvorišču Jezgorcove 
domačije. Petnajstminutni dež nas ni zmotil. 
Ivan je s traktorjem dostavil brune, kole, 
orodje visoko v senožet. Pregledali smo mesta. 
Znosili material na delovišča. Zapeli so železna 
‘štanga’, macola in kramp. Nevihta se je odda-
ljevala ... vse je potekalo v prijetnem vzdušju, 
brez nepotrebnih pametovanj. Za konec še mali-
ca ob pravkar spečenem kruhu na Jezgorcovi 
domačiji. Kako je vse enostavno, če smo ljudje 
pripravljeni sodelovati, če poskušamo razumeti 
drug drugega, če se zavedamo, da smo močni 
le kot skupina. Peterica markacistov, lastnik 
Ivan in domačin Franc smo v treh urah naredili 
vse. Hvala vsem. Še posebno gospodinjama. 
Pa še nekaj smo si rekli ob koncu. Spoštujmo 
ljudi, spoštujmo naravo, spoštujmo dogovore. 
Zato res ni potrebno parkirati v travo, na sredi 
dvorišča ali kjer koli. Le beseda in malo nas-
meha z domačini, ne samo pri Jezgorcu, povsod, 
kjer se začenjajo planinske poti proti vrhovom, 
je potrebno, pa smo vsi zadovoljni. Drugače pa: 
planinske poti se običajno začenjajo v dolini. 
Na našem koncu so dobro označene. Če še ne 
vse, pa še bodo.

Rafael Krvina, predsednik PD Gorenja vas

Tudi naši gasilci  
na pomoč v Črnomelj po toči 

V sredo, 13. junija, so se člani štirih prostovoljnih gasilskih društev 
Občine Gorenja vas - Poljane (PGD Gorenja vas, PGD Trebija, PGD 
Lučine, PGD Sovodenj) odpravili pomagat v Črnomelj, ki ga je teden prej 
prizadela katastrofalna toča. 

Naluknjane strehe, cele vasi, kjer so hiše za silo pokrite s polivinilom, 
obupani prebivalci in strah v njihovih očeh, kaj bodo prinesli naslednji 
dnevi, kdaj in kako bodo vse sanirali ... ter velika hvaležnost gasilcem, 
ki jim pomagajo toliko prekriti strehe, da jim voda ne teče v hišo, hlev, 
skedenj ... njihove iskrene besede ‘Hvala vam, gasilci’, ki povejo več kot 
100 stavkov ... 

Tako bi lahko na kratko strnili naše občutke, ki smo jih doživljali ob 
pomoči črnomaljskim prebivalcem.                                       Janja Štucin

Zopet sta se solidarnost in pomoč naših gasilcev izkazali za ključno v 
hitri pomoči prizadetim po toči v Črnomlju in okolici.
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DEMŠAR Vili, gsm: 040 700 058, e-naslov: demsar@lipbled-bohinj.si

TRKOV Luka, gsm: 040 587 876, e-naslov: luka.trkov@lipbled-bohinj.si


